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 هل اقم رس

 ۳ : وب راودیماثا وتیمنا ریایراد ریملیف تعنصءدنب ابایآ
 ی تالگ-عم و زامشس ۰ | وعد وح و ّ

 ۴ ی ً .ییسع

 ۱۶ یدادرب همسوت و تف رشس هارد رو رماب
 رو ۲ ون وب اید و ۱ ؟ جا ۳

 یف رث و 9 ۶ دع ت

 دیاشزاب ی

 ابح وم فلتعم ءاجتاب

 ]و تصسا هدومت مهآ رفاز رنف نیا

 یا قم تعاون رنه نیل وتسم تقک نآوس

 یورسن دنا هتسناوت یناریا دادعتصا اب

 نیا رد یدنمرثه زار و تقابل و تماقک

 تامطا و تامدصنا ربجیاهزادنا ات هتشر

 یلهو یهود یاهدیس تعنصو هدومن | رءد زا و

 نوصع ؛ یعطتیدوبأت و طوقس رطخزا !ر
 لا زا د ده وفحیم و

 نا ریدم هج وت لباق یاهتیل امن و شبنج ح
 یس دان یاپملیف ناک دانک هیهت و اهوبدوتسا ِ

 و ناگسشیم رته ری دقب لب اف یعاسم نمنحمش و

 بچ وم هشتم اس رود یناریا ناک راتس

 تخاونکی تلاحزا یس دافیاهملبف هک دیدرک

 همهزا ودی| نوریب « دوخ قیاس لکشكي و
 اپ لیق ضحمیت راحت یاههبنج هکنیا رتمپم

 و یرنه هبنجرب یشحاف یرترب ًاقباس هک
 هلظحالملیاق تبشب «هدوب هدونادب هرغ

 یت ال وصحم هحشن رد ود وشهد راذک رانک یا

 مان اهن اب ناوتب تهجرهزا هک ددرک هیپت
 . دون نالطا « ملیثد

 لوصحم «(اپعن رنایاپ» ریظن یئاچملف

 ردهدش هیهت < تداو>ءها دراپچ > و ملیف نآ ری |

 هتتجرم راهش رد هک ماف انایدویدوتسا

 بوسحم هتشذگ لاسیاهمایف نی رتهب ونب رت ۱
 و دیناسر تابتاب ارع وضومنیا دندیدرک
 زومآدوخ نانادرک زاک رگید هک دادناشن

 للع یگنوگچزا « راک لیاوا دنن امینا ریا
 رثأت ملیف كي تیبوغرم رد هک یبابسا و

 لیاق نام

 هدیش وک دوخ راک یلبق سیاق مف درد یهجوت ۱

 رد تفک ناو-تیم ابیرفت هک یروطب دنا

 اپن[ بیصن یدایزقیف وت ۰ لععنیاماجن | ۱

 ودیکیفرطزاهک شینجنیا . تسا هدش
 یردادربءلیف تعنص رهارد یلوحت ویدوتسا

 ًادبع یهاوجن هاوخ ددوآ دوجوب ناريا
 ع وضو ردی رذه یه رته تضهن ی شیادیپ

 هک ,یوحنب تشک دهاوخ امیلم یامنبس
 داک ناشدا زاب مضونیاةمادا ابملیف راجت
 تعفنم رب: هارد دن رب زک ان دابجالاب و هدش

 . دنیا باهءنا دوخیا رب یرگید

 نازبم رد قیاس دننام رگید زو رما

 طقن یسداف یاهملیف زا لابقتساو شورف

 هج رک او درادن تالاخد ضح« «تاساحادو

 یهاح و نوش هشیمه تصسودنپیهینا رب |

 نوچ یا و تسا شیوخ عون.ه نادنم رنه
 ۱ مایف مساب 3 یاهدعو و رثمان دصاقمزا

 یهاگ ۲ یب وب دنذک یم لوپیادف ادرنه

 ۳ .هجفم _ -
۰ 
 

۳ ۱ 

. ۳ 

 ارم تر رس

 و1 هد و لفاغ دتراد ولازحب

 و توارحنآ رگید ادل تا هدومن لصاح

 بم ملیف تعنص شیادس یادتنا رد هک یتقرذ

 یاممایف یاثامت یارب ناربا رد ی داد رب

 روپظ هصس دادیمناشن دوخ زا یسراف

 اد یلاپملیف ریصب وقیقد رطن اب هدناس رت

 باخت اد وخ یرنه و یحب رفت یاه همان رب یا رب

 ریاس و یره قوذ دننارت هک دنک یم

 . دن امنهدروآ رو ءاضرا ادوا تا راظدت |

 توافت « ر-ما نیا راکش[ و زرا-ب لبلد

 قذع» ریظن یئاپمایف زا لابقتصانایم شحاف

 هارداپچ> اب «سوط نیهاش» و «نزهار

 ۶-4 دشاب یم «اهجن رنایاب» و«تداوح
 هتشادن ناهرب ولمادهماق اب ِك ال وصا

 اب یب وخ ؛ شیوخ لابقتسا اب مدرم دوخ و
 اراپن ] تیب وغرممدع اب تیب وغره « یدب

 . دننک یملیجست
 زورماهکنیا و قوف بتارمرک ذ اب

 شتاصاسحارب یناریا یچاشامت رکف و لقع
 رب تم فرطزا و تسا هدرک ادیب هیلغ

 ذغ۱ یارب یدادرهش یاپیریگتفسب رظن
 ویسراف یاپملیف زا دصرد لپچ ضراوع
 تهابر رم کات هک رگید لاکشا نارا وه
 دیدرک دهاوخ امنیس راچت تیلاعف لیطمت
 دو ریمیعطق لامتحادعب نیا زا تفک نا وتیم

 تسدب نا ريا یدادریملیف تعنص روما هک

 هدر هتشردنیا ناد راک و دراو صا--ما

 حورت >عوضومزا « تراجت و هاثسمو هدش

 . ددرک ازجمو كيکفت «اینیس رنه هعسوت و
 یساحا تاع وض وم رباس ومچ» عوضومنیآ

 - اهءایف كينکت یقرت لیبقزا رگبد
 . - برجمیاهتسی راس روهظو وی رانسندوب

 دوخ نف ددنآ
 2 و و راد

 رده یک دیدرو و یگتخب

 [5 هو زا رقم , یزوساد

 یلحم ویموب كن دنداد - ملیف كب نددوآ

 -ملیف زا لابقتسا هرخالاب و یسراف یاهملیفب

 ه,ه « هنابهرواخیاهروشک ددیناربیا یاه

 ٌهدنب ] وهداد رگیدکب تسدب تسد هیهو

 یه یدادریملیف تعنصیارب اد یناشخرد

 ققحت تسا یهیدب هتبلا . دنهدیم دیون ام
 رورب رذهتلم بولطم لامک هک وزر] نیا
 دو زا و تیپب یمات یدیس تسنا ربا

 نف نیا ۳ ناربهر ییتشذگ

 دنب امن تیدج و دن زر و مامتها رک ا « دراد

 تشک دهاوخ ناشدب اعیراش رس د وس أهنت هن

 هب یناریا نادنم رذهنا وداک قوسرد هکلب
 یاازسب ور وممهس ؛ یلاعت ویف رت؛داج
 لامک اب هک تسا تقوا و تشاددنها وخ
 نا ربا رد میس رذه یف رتب ناوتیم ترسم

 شوخا,ناریا یاهدیسقفاب و دوب داودیما

 ةدنبآ] یاهیزوریب دهاشو تسیرگن یوب
 یردادربمایف تعنص رءادد یناربا نادنم رذه

 0 دا | رد از هشب ریهنیاذآ فلتشمنکع

 ۳ : یلحه تاکن نیا رگ ام ۹9

 ی

 وا ای سس اسم اس سس

 یگتفهود ٌةلحم

 نیساک بنر دم وایت دن راذ

 رجب ۲ رود رس

 ح س هبنش راهچ - ۱ رام - مودلاس

 دز ۱۳۳ هام تشپبیدزا
 و علژاساپ یرعهچ ونمنابایخ هرادالحم

 دف لاید 1 «رایشکت

 ۳ نلج ید لایت ۲

 . هه نر وا رام 2

 یجداخناکشیپ رنه و ناک داتسنایم زا

 نادنقالعناین | ری | | نایمرد «نروتاترامو

 تبجنیمهب د دراد یرامشب نادادتسود و

 هک یا همان دص ره زا می وکب مون ۰

 زا دصرد داتشه لتناال دصرم هلحمرتفدب

 پاچ و روا رک یاضاق اهنآ نا و
  بوبحم ةراتس 4 ندوناندام » زا یسکف

 ۶ ام هکنا تلف ۰ دن هد رک ار ی

 ۲ یءابیز سکع میدوب هدشنقفوم لاحب

 1 هلج دلج یوراد دنمرنهو ابیزةراتس نیا

 دشب ۱

 تس ۳ ددعود یکسیشرف رب مه رک او
 اهن آدوبن رسیهو هدوبن ۱ دن
 ضب ی یدنچ زا اذل مینت پاچ هاجهدلج یور
 ی یاایمک )ا هبناکم هلیسوب
 ات میتساوخ 4 زوم تا ۱7

 رف اهسکعنیاتفایرداب .دداذگب ام

 ده نا ون ار اهن آ نپ ردهب و ۱3 ی
 و هدو. روارک هلجم دلج تب

 > نوذ اب و هفیلس شوخ ناک دنن | وخ

 اب تبا جا رد هشیمه م: دا ودیما و مياامذيم

 اد ز ۳ ؛ زب زهناک دنناوخ یاضاقت
 و . میشاب قاوم و باسیماک

4 ۲ 
7 ۱ ۲ 

 نر ۱

 3 زا و اه راک ادف هادنیا رد

 ۸ 3 2 ناوتمالماک دی لمم یلاه
 گو ۱ ۰ دوسب را ودیما نا ربا ی داد ربملیف

 ۱ ِ و | رع وضومنیا كيد زن

۳ 



 2" هداتس كي بو رغ

 و ۳

 لا لمذار
ن] بشریا

 نمح

 یی ایه رب یاه هنحص هچ یک دن 3 ها وب

 قره
 .نتتع 8 1 زلف . | 3 - ّ_س پ

 یاس حل نهیارب تشوا دما درد نا رد نو
 4 + ادنآ هک دداد راظ:ا وا ۲

 افصو لقیص رتأت هنحص یور ار شحورو
 . تسا هدوب هداد

 رت ات راکب یکچب زا نم تفگیم ...وا
 | هماتشامئرد هک درکتمفی رعت و مدون دنءقالع

 شقن یتقو و وهروتکیورتا «نایاونیب»

 كخا نانچ مدرکیم یزاب اد « تزوک د
  یهفرگتمرتاتمارر نایحاشامت هک متخب ربه

 اب رو طا یا همانشی امت )3 ی

 ادیب یگنهامه و قفاوترگیزاب كي تمیبط
 لر هکن "] یاب شیامن 4 زد هک دنکبم

 ... دنکیم یک دنز دنک یزاب اددوخ

 كب تروصب « دش رتک رزب .... رینم

 فر یه 1 ید

 | رقشع هک دیسرینسب « دمآ رد لماک رتخد
 مرف نوناک ثكي هر حایتحا ۲ و رگ سم
 راظتنا رد دابز .... درک ادیپ یک داوناخ
 ردا یاکشیب رنه یب رد وا اریز دناه
 تقیقح ردو وب بوپحم دح زا شب نالیک
 دین زد .دشیم بوم نالیک را ات لو اٌ رانس
 ۳ و یاگیشی ریه وا یکی اب مش
 رد ار یدب دج هلحرسم ر درک جا ودزا
 ایت اب یلو « دروآ دوجوب دا ۱ یک دنذ
 . هن .. هن افساتم می وگب دی اب ., ..دشکن عن دد دش اب تخبش وخ ساسح رینم هک دوب یفاک عدد
 لوحم وا هب یک دن ز ما رد رد هک یشق ۱
 هکنآ] لاحود وب یزیگن | رنأت شق و

 تفايیمناباب شیاپجن رو دشیم تخبش ور" ۱
 هک یهارزا واو درکیم رییغت شل د تاصخسم

 سا ۳۱ و رامش

 رنج

ِ 

 4 ۰ " ی 3

 دید رگ دنمرنه و ناشخ رد یاهداتس
 راعادنتشد رنه كي نآرپا یرنه ةعماج « یمیلسف رینم »

 1 هاد سد زا ار قروخ تساد رب ق
 بفرهنتدوت هدراذگ شی اب ی ول تش وا رس

 هاب وااب یک دن ز نامیپ هک یدرم . دیدرگ

 تف دالاب یتق و یک دنز ماودمود هد رب

 فداصتو هدش دنزرف هس بحاصریثم هک

 ناربت . دوب هدرک تیاده نارپتهب اروا
 ۰۰۰ + وهایهرپ نارهت « عولش

 مدی دنا رهت رد ارو| هک یل وایاهزور

 درکیمیداشو دیدنخیم دوب لاحش وخ رایسب
 طیحم هب هک درکیم نایب دوطنیا ارت[ لیلدو
 6 ددعتم یاهرتأت « هتشاذگ مدق یرتک رزب

 درک هاو دا تن فلت ناگشیپ ته
 نا رهت رد داب نیل وا یا رب یمیلست ریذم.دن دوب

 نآ زا رنه یوب هک دوب هتشاذگ یرتأتب مدق

 دصت نآ ناک دننک هرادا و دشم مامشتسا

 ره و دن زاد رب مدق حیعص هاو رد دنتشاد

 . دن راذک شام ض رهمب | ر یقیقح
 رثآ (فرش یارب) همانشیامن اب ون رتاثت
 هرهچو دشحاتتفا هدازناوریش ردناسکلا

 دید رک یف رعمنا ربا تس ود یذه هعمأحب یوا

 دد هک دوب یمیلست ریثم هزات هفایق نیا

 ؟یمیف رمع دند رنه نزكب ناو

 !اهنیس ه واتس و

 ها

 ی |ودوب ینتشاد تسود وناب رهمیره وشدوب زاو باد | وا یزابمه رتاشت نآ دد هک یناک
 آرد رنهب تستا روا تیمیمسیب وب تند سا روم 5 ز - دطق ۱ ۱ : ۱
 _" ۱ رود ید یاد هدایت ی هادی ین  تفیم حد زد .اهبا نسخ

 8 او دند ریه تب ۳ ۳ 1 اوت رو و دن رادن انا و مد دنز 1
 ز "تا رب زدیهابن داب ز مه تذل ویداش نیا نادنمرنه بلاع لتم وا . درب نی زا اد ۱ 0 و ها ؟ب اب

 9 نو" در تا ۰ ۱ 1 تب اعم | | زر , ۱ زر 4 هل ۰

 0 وا رمایا رب وا و هشلیطعت یتدم زا سیون یتسدگتتاب ودوب تشیع یتخس و ید اه رقف راچد و ۰ 3 2 ۷۳۰ لج
 ۱ ۳۹ ق. تا | # 8*10 دین 7 :#" بلا ۱

۹ ۳ » ۱ 4- ۲ ۱ ۰ 

 / مات * دشرگید بن شاعم . درگی یک دن ز و ون یاهاج نا 1 ۳ ِ ۳
 5 ات .» هک یرکید یاه فا اه دم ول دینک هایی

 ۱ 05 وا ۳ ۱ ۳ :

 3 ط و _ یک م من و تن دییامن هچوت نآ یاه تب تو هی یا
 "آأ درسلدمهزاب رینمیل و. هننشاد هجون یعیقح هوارگیژاب ز 22 هک

 1 3 ه یا ۲ لا کم زا اب زا یه سان 4 لد ۵ دي. رها ۹4

 ٩ ۰ .تکرشاب درکیم ووصناریزدوب با رانو تا
 5 ۳ ۳ ! دنشاب 4تا رد ۵ و زد | ر عن رودرد م[ رد آر دن اوت یمیس داف یاهملیف رد ج3 ۳ تا
 ك تفعس زد تپح نیادس دتنک لانلد | رد وح ٍ . (کا.د ذ

 1 (نینوخ باهم - سوط نیهاش - هلجد> تند ام نایمزا هک یدنهرنثه . ..وا سورع - ناخدحماغ] ) ملیف راپچیهاتوک ۹ 2 0 تر سی ى ۱  - 1  ۳ ۰. لی نق .. ی را یو

 ۲ ۰ نینوخباتپمملیفزجب وایل و؛دن اس رنایایبا» :دیدیتخسو ,دیشک جن د نا رگیزاب زا یکی
 3 امتیس هک دش هجوتم و دیدن هل ار هیغب تو ۳ دوب یک دن ز ما رد

 ۳ - ۱ : ۳ نف ب تا ۱ بل ۰." و :

 دون راب تل المو هدننک لک هد رب كي یمیلست ۱ هتخادرب رتأتراکب یک دوک ناوا نامهزا درک ۱ ریتم یارب یکدنز مادد موص هدرپ یهفی رعت شدوخ هکیروطب .... وا
 رتاأتنیرنه طرحم« دادیم جن راز وا زیچ همه

 شنا راکمه یرظن كنت و تداسح . امنیسو
 اب هک یلاه رتاشت رد نژناگشیپ رثهس وصغب
 وتشیعم یکشن هرخالاب و د رکس راک اهنآ
 وخلتوا یارب همهو همه ... و یداعرقف
 هتخا ون تك رم همشن هک ات « دندون داوک اث

 .تف ذی نایاپ شید بان بو یک دن زما رو وهش
 رد یتحو دب دنخ یم هشیمه یهیلست ریینم

 ًهفایق سپ رد یلودرکیم طارفا ندیدنخ
 تكاندرد و هتفرک یاهرپچ شنادنخ ] رهاظ
 تحا راث ار وا یمیالمأن نی رتکچ وک تشاد
 هدش ببسشا هداعل |قوف تیساسح ؛د رکیه

 ؛« دشاب ینابصعو تحاران ارثکا هک دوب
 یم تسود شتسرپ دحبادامنیسو رتأت رنه
 هب رضاح دوصقم ندیسد یارب و تشاد

 . زا ی راتفر ء دوب یزابناج وی راک |دغ

 . تقیقح رد و دادیم رجز ار وا شنا راکیه

 رک ؛ تسنادیم دوخح وز ناهعوس اداهنآ

 . هایژ امنیسو رتات یرثه تاسّوم نابحاص
 . درد اهئ] تشاد هدیقع اربز دوبن یضار
  ویتحاد ان نادازهو دنمهف یمناردنمرنه
  قیاقدنیرخآ ات ادوا هکر گید تیمو رحم
 دو 4 . دادیم جن د یکدنز

 وا شر 2  خیز مع تلاهجو ی راک

 هتمرته ورک قد قشب ناریایرنه هعماج
 ۱ « گر _س 4 نوا ۱ ۱ ّ

 «کیکاسب7 ۰ دا تسد زا |زدوخ + ار دوخ فرش یارب همانشیابن لوا شق

 ۵ تم ۲ دتع ۹ ۳۳0 تست یر ۳ 1

 د 7-2 و ۳۳۹ ۹ ۱

۱ 
 4 ی ۱

 ٩ ۶ 3م ظ

۳ / 9 ۳ ۹ 

۱ 
1 ۳ ۱۳ ۰... ۳ -- 



 سجسپستتسوسسع ۳

 یداذ ربملیق یاه وب د وتسا
 کر ول زا و رف ِف
 سس هی

 هناخ راک فر ك تالوحتوا ر >ح ام  هچخیراتیر ۹

 مک وقف #» ماعفه زر دز » ناونع ةدن راد و « بوکس امنس » یاههاف ةدننک هبهت « متسبب نر ی

 یاههملیف هشیپ رنه نیتسخن رچیمروتکب و
 دوب پوکس امنیس

 تل ومارابی راد ربملیف ین ایمک هجخی را:

 ریست دز وه تف رب )_ص ) هک ر وطن امه

 و تفرک دارق امنیسرثپب یعقاو نادتمق الع
 نانحمه اد دوخ راک هک تشاد نآ رباد ام
 نیارد ادل میلامل لابند

 سک ون 9 یراد ربملبف یویدوتس|ز| یرصتخم
 زی زه ناک دنناوخ یارب اد < متسب نرق
 می دانیم

 نیا تسارتپب بلطم مورشز| لبت

 ین ابمک نیا هچخی رات هک می وش رک ذتما ر هتکن

 و همجرت تاعوبطم زا كيچرهرد نونک |:
 هک یعقاومرد طقف اماذل « هدیدرگن باج

 تالوصتب یاهزانشا درب رظنپ مژال
 .میل امنیم «سک رند یل ایم بروخ

 | جام رب خب ران

 ار رتلاموکد و یربخ یاپمایف رک |
 خیرات ار ۲ هلاسدیاب میرواین باسهب

 < سک ون > یلاپک لوصحم نیل وا ةیهت
 . تسن

 ویدوتسا یادب نیتسفل ۱۹۲۵ لاسرد
  دب د رگ ۸ ورش » سک رف > یدادربمایف

 هدنی اب هکنیانودب (سادوکسا سوریپسا)

 هجوت
 هبهت یتفگنه ملیم ف رم اس دشب دن ایب

 تبلاج فشک نیا یرده تاپجو

 ( صو ریسا )«تف رک هدهم ی یخ لی

 ( كنیک یرنه) دنهرنه نادرک راک تلمکن

 هب و هیهت ار «سالادالتسا» تماص ملیف
 یلاسهد تدم رد , دندراذگ شیامن ضرعم

 لوغشم راکب یگاهنتب «سک وف» ین اپک هک
 هژداىم هناتخسرس كرزن نیشد

 دنتساوغیم هکیناکلسم رجان اب الوا دومنیم
 اهنیا ؟دن رو[ دوخ فرصتن | رامذیس تعنیص

 لوپ یدوآ میجنآ و دنتشادفده كي طقف

 ۴ هحفص

 ود اب دوب

 سل :ایخ

 « ناهج یراد رمایف یوبد وتسا
 اکب رمآ روسناص هدادا انشا . دون ی رتد

 اهملع ق شام زا ی تر د ودجمات هک د وب

 ۰ ره
 ۳ 3 و»" ی# د ر) واح

 و لب داد ۱ 4 ۰ ٩۳ ۳ لا رد

 تل واعم زا روهشم مدت هعصت ( واز

 ابداد عءافعتسا« رن راو ناددارب »۶ یئام»

 فز وج | ماعدب ش راکم ۳۹ ناتسود زا یکی

 یهجو-* ۱۳ ۳ اقیسن هب اهر ۴ ( كن 9

 ار < متسیب نر 2 0 یویدوتسا
 داد لمنشت ۳۳

 اب فالتلا رکفب (لیداد) دم لاسود
 نیا هصبتن رد و داتفا + سک وف 2 ینایمک

 نی رتک دزب زا یکیفالتئا
 سک وف > مانب امنیس

 ناهجیاپینایمک

 دوجوب < متسیب نرف
 ولک ریدم ( ساروکسا سوریسا)و دمآ
 ویدوتسانآ نواعه (كوناز . ف .لیداد)
 . دن دی درگ

 وبد وتسا تالیکشت
 كي زا تسترابه «سک وف» ینایمک

 ناهایکب نیزم یلذبیز یاهداوید ارنآ
 ۰ تسا هد رک هطاحا فاتشم

 یویدوتسا یولپب < سک وند یناببک

 «هقرخ» پوکس امنیس مليفزا یاهنحص

 بس اهر ه داتسآ

 نا ردچب دد اهن ] لهمو «ریامنی ودلک و رتمو
 .تسمفاو < زایه يا دوب > دوویلاه یاپهناعم

 اب ؛ دب وش + سک واد یا ابمک دداو هاک ز

 4جاوسم یا هتسبارسو هرجنب یب یویدوتنسا
 یصوصشم یا راوند یاراد هک دشدبها وخ

 و دب اما یما د ون ج راس نآ اادصهک تسا

 یدابز یاهنکفارون نآ

 ه4طوحهرد .تسا هدش هد روت مه 7: یارب

 یار

 سابل شب ومت یاهتاطا «رتفدلیمق زا فاتخم

 كجوک یاپنلاس « ادص طبض « می رک یاطا
 یا حراخ زا هک رابنا ددچو ۰ مایف شیاما

 نامدخاس راهجچو هاهنیزا زواستم

 رد . درادرا ر» تسا تل اج و اسز هزادنا

 هزامم دئج و دوتسا نبنه آ تر كي د زن

 اهن فارطا دد هک ه:ذرک رارق كیتاموتا

 .تسا هدش هتشاک ی رطعم یاب اک وهوبن | ناتخ رد

 قطان یاهماف
 تالوصحم ینابمک نیا سیسأتزا سب

 و (كوناذ) و تفر یبوخوداید زاب ورنآ
 هبهت قاهتسج رب شان ( كنيک یرنه |)

 ۱۹۲۸ لاس لیاوا رد هکنیا ات دند وبا

 یاانشور» هب موس و«قطان و لماک ملیف نینسخن
 .دب درک هیهتویدوتسا نیا رد « ك رو: وءا!یاه

 هدنب | هرامش رد هیقب

 ۳۱ ه رامش



 ۳ورامش 7

 ۱ )مبهم 0۳7۲۱2 زیتدوک لکتیاب
 ا؟کهاشاب 4 یاهشازر یدس زر

 ت تب تن سس ۳

 امنیس هداتسآ

 دوش یادش شومآر فو عجیپم یاهر
 تسا ه دوم اکب رم [ یامنیسب | ر ته دح نا رثگ دزب

 ۷ رتپب زا یکی 45 ( ین ک رام 4,
 ۲ راژ

 ا. ) هثءاا و هدااس ۱۹۵ لطاس ۱ 9 ال: را ۱ ( كروب وبا ) لا یاههد؟آهد )3
 ف سیلک اس بس مس ]

 نآ فا رطا هک تردا.عنبا رد ۰: ۵ راو د وح و

 و فن | و دن أش وب ره رس و هو. انا ۱ ۵ |

 (قرک اددرا ودا )تسا یا دیدوی)ا

 «؟بمدج رو رعما (زیندوک لکبام)

 نادرک داک ( زیت دوک لک ۱۸)

 زد
 8 ۳۹ ب 4

 تم | رب 4 اهنرس نهج نیش رد تفرش رنا رب

 ردیدابژ تبب وب»دهرو رما دوخ ی ر+۸ راک

 ناپجللع رب اسواذب رمآ روش ۱۱

 0 بل وب

 را تس به دس نود ا هکنبا 3 وج ۳

 ب زا یکی | دچعه درذگبیم

 ۲ دل ادب

 و زو رب د

 دوشک نا

 ها نب
 هد وما |دیب
 شنس زا لاس ود
 تسا ی اکی رم یاهروبژر نب رت دآدمترم|

 ردارد دوخ یا ادتا سو رد هدود( ربت دوک ۱

 هب یلاکشا« وگچیهنودب یهاتوک تدم

 دیدرک ناتسریبد مزاع سیس ودین ا-دناباب
 یا اد رک راک وامذیسب هک یا هنالع و شه ۶

 ار دوخیراکیب تاقواسلفا تشاد اج.این

 شنیدل | و هک یکچوک یدادربءاین نب رود ۱

 هسپ دن دوبهدرک هادها ودب ءزیاج ناونب
 تخادرب یم تعیبط رظانم زا یداد ربماف

 نان ادرک راک یاهداک زا زیل تاقوا یهاک و

 رد هک یوزر اهنتو دو یمدیلقت دوهشم

 رک !مدنن ] رد هک دوب نیا تشاد مقومن آ

 یو رب یهلیف هدش هک مه هبت رکییا رب هاو

 . وروایب هد رب

 ( تن وماداب) ین اممک هک دوب نامزنیمه رد

 راک كسب محایتحا دوع دب دو ملیف هبهت یا رب

 هتبلایل و تشاد هدومزآ راک وهدب زنادرک

 هروو یتسیابیم نادرک داک نیا
 هدوما یط ادیدوسیژر هب هطوب ره
 رد هک یلاجن زا( زیت دوک ) . دشاب
 زج یاو)دآ 4 وکجیه یک دا ۲

 زا نوچ )اب وتشادن ندشناد رگ راک
 اد وبا مورج»قودو دادعتسا نت اد
 یاهزادساات اد دوخ تچ۳)نب

 در دیم ثأب د زا د وصامب

 ناتس عبد ورود ] ربت دوک لکب ام])

 هک دوبهدین اسد نایاپب زین ار :هوخ
 هب و هتفاب تب دوهأام صیفت شددب
 (زیت دوک ) ودوما تمی زه( این رفیلاک )
 شردب ندوبل زا هد وس۲ یلایخاب
 یاادرک داکب طوب رم مزال تامیلعت
 یااپک رب دم هب | رد وخ و تخوم] ار
 هنافساتمیل و . تخاس یف رعم ( تل وماداب)
 دوشد ادمتسا تسن | وتن دب اش ودب اب هک د وطن ۲
 اصن یشیامزآ همطق نیلوا هیهت یارباد
 ویدوتسا نی |سیل د تهج نیا )| ودن اسدروهظ
 ۱ تساوخ ادوا رده

 شدیما نیلوا هک ( زیتدوک لکیام)
 تسشنن یاب زا مهزاب دوب هدب درک سیب لدبم
 ر یلادرک راکب عجار تاعالطا هلابند و
 و لام] ایندکیاب مودراب یارب و تخومآ
 نیلوا ؛. دش كيدزن تاضت زپب وذدآ
 یا هزادنا ات ( زیتروک ) یشیامذآ ملیف
 اب دمب و تفرگ دارت نادواد هجوت دروم
 (یشحو) ملیف یراوس بسا هنحص كي هیهت
 و دناسر العادحب اردوخ ع وب و دادمتسا
 .دروآ تسدبدووبلاهفانک ارد ین رهش

 ( زیت روک )
 هیهت زا سب

 هات وک ملیفدنچ
 رد تسماصو

 وب, دوتسا

 ( تن وما راب)
 یلاپمک نیازا
 هدادءافعتسا

 رد امسر ۳

 راک فیدر
 ناسنادرک

 وس دوس |

 ناددا رس )

 ( رن او
 ملبف نیلدا . لبق اهلاس هک « زیتروک لکیام » ملیف نیتسخنزا یا ؛تف رگ دارت

 وا لس دومن هیهت ارث ا

 شه هک تشادماد ( یدوسیم دورنایغط )

 ترهش و تیبوبحم و دش هدراد-؟ شیامن
 زادعب ۰ درک بسک وا یارب یاهداعا!قوف

 (تمواقنی رخ [) ناوتیماهن ] نایمزا
 (زوءرمیناج)(ای ددنیهاش)(ون ابو ناولم)
 ؛ ( سام هظحل ) ( ردام تب ی راک ادف)
 اد ( تیمورت یاون )ای( دوبیشاب یناوج)
 و دومن هیهت (رل داو) ین اپمک رد ؛ درمان
 (نمیا ونیج )و( نیلف لو دا )نوچ ین اگشیب رذه
 یزاب رنارب (سالک ودكرک )و(دلیف راک ناج)و

 . دندروآ تسدب یناهجترهشاپملیف نیا رد

 ( زیتدوک لکیام ) ۱۳ لاسرد
 < اکن الب | زاک » ین دشن شو | رف راکه اش هیهن اب
 تسدب ناپجمد رم نایمدد یریکلاعترهش
 هژیاج ذخاب هبنرم نیتن یارب و ددوآ
 ( زین دوک ). دیدرک لیاتلاسنایهراکسوا
 ا پروتمیج 2 یشذدو مایف هیهن زاسپ

 یکنج ملیفنتخاسب <« نایئاکی رمآ بوبحم
 هک تخادرب < شندا یوربن » یشئداو
 < جالس و نشع 2 مات ۲ هد ٩ هتفه رد

 .دشهد زاذگ شیامن ضرعس سک ر امنیسرد
 ردلبقیدنچ هک < ناشخرد كرب » ملیف

 زا یکی دش هداد شامل لابیور امثیس

 توصم ( زیندوک ( یاهملیف نی رتمهم

 یزاب رثارب «ربوک یراک> و دیدرگیم
 . درو تسدب ی ریظن یب ترهش < ملیف نیا رد

 لاس لیاوا رد( زیتدوک لکیام )
 ملفاحت ] رد ودوبل ترفاسمندنا هب ۳

 راب نمودیآ ربا ر« زاج#دنن اوخ» یگن رمامت

 را دم سسودرک هیهت رتلماک و رتهلاجهتلا

 حیهم د یگند مایف ناتسلگنا زا تمجا رم
 ۱٩ هحفصرد هبقت زااد«هادرانک تمحز »و



 دی ی

 رس

 چت

 سس نیت

 یرتهثح ابم
 تن سس سس

 * دشرا ودیما نا وتیهنآ ريا یراد ربملیف تعنصهدنب آ هب ای
 یس راف یاهملیف تفرشیپ مدع یلصا للعو لما وع

 3 ٩ درک مفدار یسراف یاملش صقا ون نأوتیم هنوگح

 ًامئیس تعنص ز) و رمآ 4 یک اهشید ز دهم د

 دنچ نیا اب تصاهجاوم نآ اب: نآ رب! یقارک و

 مهیرگید مار | ریزد رب ین هنر ع

 هر و رز وسااس وض رز وهم زن ۱ ۰ 45 ۷

 هک ددادرت ات نآ لالسضا و نتف رنس زا رد

 یاپملیف را زا یاه تد ودحم اهن ۲ زا یکی

 تسامد رم یاهتساوخ و رکف عطس ؛یسراف

 باب دنهاوشیم نیلاب تاقبط هک هچن ۲ الثم
 نا رهت یلاه!هک هچن ۲ و تسین الاب تاقیطهئسپ
 .دشابیمل اهت اتس رهش مد رم ُهقالعد ر ومدنه | وخیم
 دوشیم هیهن یلخاد دازاب یارب هک یملف

 اب تسا بول طات یج دراخ رازاب یا رب

 یرنه بوخ ملیف كي هیت یارب هک یجرخ
 دص زد دصد وش ف رصم یچ راخ دازاب یارب

 دها وضا زاک نا ربا ددیملیف نینچ و هدوب هد وپبب
 نا لاسملیف رکف هک تسا یالاسم اهنیا-ه رگ

 نیبدنت دین اهنآ و هدون لوفشما دین آ ربا

 یزیچ یل ودنهدحیج رتارمادک تراجتر ره

 هکتسنیا تساعضاوونشورزور لثم هک

 . تسا هبامرس و لو اهنیا همه باوج

 هاتنک ج رخ ل وب دی اباه وب د وتسانابحاص

 دیابزیل تلودلمعنیا ماجنایاربو
 . دیامن تیامح و قیوئتاهنآ زا

 الاح لیصافت و تانایرج نا مامتاب
 تمنص هدنیآ هب ایآ درک لاوئس دیاسب

 ۱ دشراودیعا نا وتیم ناریا یداد ربملیف

 ۰. یلب مپوگیم اتحارص
 بول طمان زا هو[ هم اند

 رک ذ یلبق یاه هدامش ردهک ینالاکشا و

 هات وک خی رات زا هک یلاسدنچ یطددزاب ده

 شخب دیما هتکن دنچد رذگبمامیلسیز اس ملیف

 :تف رگ هدن دال ناوشیما هک دراد درجر

 نایلاربا هال و راکتشب _س هتکن

 . تساناذدوخ یلم تمنصو رنه هب تبسل

 یسلا ۱۸ )!شیب مادک ره رصمو هپک رت
 دن راد یزاس ملیف بت رم هقباس لاستسیب
 نیمه ه لعس ون لنت | ناشب اه را و

 نایناربایاو ؛ دوشیم وهدش ماجنا یجراخ

 هکنبا اب ۳ ناشدوخ ادراک نیا

 لیاقت رده زا لاس شهجنپ

 اهک رت واهپ رصم طبارشو لیاسو ناب
 یقرت ربس ذاب تساع زا رتهپ ربارب دی
 )ا یضعب یتح هدوب رتهب اهنآهپ تبسنام
 اهل تالوصح, اب الاح زا ام تالوصحم
 . هلگیم ثپاقر

 لا یخرب هک تسا فسأت هبام یلیخ

 ۷ هاب ه
 9 سا

 نانک داک و یس اف 5 ۳ تم ان نورد

 4۱ -# و : _ یییجف بصعت شر اب نآ

 رددن رمگیم دا رب | اهن ۲ را سیاه , نی رت یک زج

 نی رتگ دزب لب اقمرد هکبلاح

 ناب اقآ نیارک | .دن دنبیما رد وخ مشچ یج داخ
 تدشنامهاب زین یجداخ یاهملیف هب تبسن
 4 ال _ م دن و رکسیم یرک تضس تصعت ۲

 اب تالوصحم نیرتهب یتح دن دوم رفیم
 طظبارش وهبرجت« لیاسو نتشاد دوجو اب

 دابژ داریاو صقل یاراد هسباقع لب اق ریغ

 یاهءهایف نامه را مسق ادخ هب . دنشابیم

 4 دوطارسا یاهسوه > < خلت جن رب »

 هب 4٩ ۹۶ رامش هل اخ و و ۱ رسصهاب و رز 2

 زا داقتا | لسدشیم مالعا یس زاف ل وصحم مسا

 نان ادرگ داک و ناک دننک هیهترسرب وسره
 . تشدء رم ورف اههثیپ رنهو

 دیاب . درک داقتلا دان میوگیمن

 بصعن سح نمضردو درک داقتنا

 . دشنیبشوخ و تشاذگ رانک ار

 بوخ هشی رنهام دندقتعم هکیناسک
 نزیاههشیپ رثه . دننکیم هابتشا می رادن
 و تیمک تیح)ا ام درمو
 دنشابیم برعو یدنهوكرت یاههشیپ رنه
 رگیدیج داخیاه هشپپ رثهاب هک تسین دیمب و
 ۰ ةننک تاقرربت

 امو دنراد نارگید هک یزیچ اهنت
 . تسا راک طبا رش می رادن

 دارکت زاب و متشون لبق تالافمرد

 یلاحتفا رف و یراتف رگ مده؛لوپ - منکیم
 زبن ام نادنمرنه رگ | دنداد نارگید هک
 . دندیس ریه رتهب یلیخ جیاتن هب دنتشاد

 لیمودلیسس یاهمایف هک تسا دالود
 تسادالود . واتبحر ورکنف هه دزاسپماد
 ردار تیعمج هوبلاو میظع یاه هنحبم هک

  دروآایم دوجوب دوطا رپما یاهسوه مایف
 نی رت دادعتسا یب هک تسا دال ودنامه طسوت و

 لورا و رمایلپورتسا لاثما اه هشیپ رثه
 ؛ دشکیمتداعس و یدنم رنه حوا« ار نیلف

 یورهک اد یناریا هشیپ رثهنآ هکیلاحرد
 هدیبا وضا هدنک ناج زوروبش دینیپب»هد رپ
 هتن رک یلوپ رخآ ردوهدنام هنسرگ و هنشت

 )ا رتهب تیفیک

 - پاهذوبایا لوپذارتک هک ( هتفرگناب )
 ۱۱۱.۰, هدوب شل زدم با رک و سابلو

 ۲۱ ملیف نآ بصعتم نیدقنع ناسب 7
 :رنه | شنادرگ راک زا و دیدید هک اد یجراخ
 غبیدرا | نادرک راک نامه هک دی ادب دیدرک فی رمت

 یاهملیفیاهدا رب,

 نایکیچاخ لوماس ملق
 5 لب ان اید ناد رگ راک

 ااخغ ردلود رازهدصکی یجداغ
 وخ یوصخم یالب و ردا ر ملیف ژاب وک د
  پیپ ندیشک و ول کا رعش ندروخ

 جارایتسدو نواعم رفلاپهد سوت

 را نانادرک داک یلو . تسا
 ابد كریک هه تخارتسا هن دن راد

 ۷ رافو دا ز وب دنلاوت

 ؟ویدوس نابحاص ناب 9[

 رد هکیت اهن آ و ناگ دننک هبهت و
 ۳ هفرط را رف كنه رف و تلود

 اف ش و تعص هک دننادب

 ۳ رثه دنچ زا تسبا هع ومحم

 هام و رفت

 |ندمتمیاه روش رد , دراسبه

 ۱ 9 ابیتشا دنم ۵ وس تاهنص ربا

 -رسخ لوپ دینک تیامح مهامش
 داحبا یطبارش دینک

 دص یعقا و نا را زگته دخ

 ازش 0  دننا وتا نا ریا یاهنید

 رگید ۴۳ ۶ بسم دننک رکف

 4 ۰ ندمآ ممظع زد هاب رب

 . دنیا زفیل نا ریا

 رود  نارس یداد رب ملیف تمنص

 تعلص مدرم و هدنارذگ ارد وخ هبل وا

 نخ ام رب رم زی تدص نیاودن | هنخانشار
 اشامت ۳ و رش« زا: هلح رمنونک |!تسا

 ۸ ۱ ۳۱۲ هم برم
 "شیپ تلود و مدرسم قبیودن
 1 , دا دنم لایت

 منا وچ و لاهن وا تمنص نی |
 اپ  نآ ور یارب وتسانآ تلعو

 فک [ ۳۵2 س دنشوکب
 وپدوتسا بحاص «ضرفیب رظن اب دبارج
 و نیب -نب ره وا یو

 ۰ تک ۲



 ۲۱ هرامش 777

 دایحا

 جو

 

۴ 
 و

 دسر

 ۵ روح تکه بل لوح نا و را

 غ الطاب صض» یاههرامش رد 45 ) :هظر

 هکش : ۱ ژ | كعب می د- ااسر زب زع ناک یا

 افمتسا یناژرا: لغش زا 6 را وب و ای 4

 92319 2و تل - و۲ ۳ ۳ 3

 لات دن ۱ یفعتسم نازرا: شنا یا

 فاتخه*یاهرهشب ی !اک دئب ۳ ۱«ننا اش ز و

 مانب یلاوج هرخالاب 9 هومن ما زعا اکی رم

 زادس و دید رگ باخت ۱+ تاکتسا !ندددوک و

 <« ناذداتیناهنب لگنجد ملیف دد شش ام"

 یبیجه تسکشاب ملیف نی | لاو کوف تک

 تسناوتن دیدج ناذرات و تشک هم

 یتنایمک ادذل ! دشاسب یقیال یاس

 تفرگ میبصت ( ویداد . دا - ۵ رب )
 هیهن ینازدات ملیفرگید ! تسابند ایدان

 درذگب نآ رخ زا و ۰ رکت

 داکس و اه زن اج كب و ز ورن هلحم دنتنم

 راکسوا زلاوج هکنیارالبق لاسره

 اکب رمآ یا امثیس تالحم رثک | دو ش

 , كند امشم یتیب شسارد زلاوج ناک دن رب

 هدنسب وا < كئین ومات» ۱۹ ۵ « لاسرد

 زا یکی هک < كيوزوبن > هلجم دقنم و

 زوزلپچ دشابیم اکیرمآ ٌژاریترب تالعم

 ناک دن رب مان« راکسوا زلاوج ءادهازالت

 تسرد وا یئیب شیب اقافتا و دوم مالعاار

 ص وصخم زاکس واكب تاضنف تشیهو دمآ رد

 هک دنامن هتفگ ات ؛ دن وومن هاطعا واب

 رشت

 ج

 زین

 ( بوچب هب رض ) ملیفزا یا هنحص

 سس سس

 یلامثیس دقنم كم هک دوب قراب نمل وانیا,4

 . د ومل تف اب رد راکسوا ه زلاج

 و كنجاروهشم باتک یوررا

 دوشیم هیهت یملیف (حلص
 هند ارغا هک تنوعاراب یا اپمک

 و هدوبن یلک رظن دیدجن دوخ تالوصحم
 هه ملیف فور مع یاهب اتک یودرزا ۳

 و هدننک هیهت < رلیاو مایایو » دیامتیم
 ملیف هیهت رومأم ار فورعم نادرک راک

 . تسا هدومن ( حلص و كنچ ) مانب یهم
 دن زادع الطا یمارک ناک دنناوخ هکیدوطب

 هبسور فورصم هدنسیون رثا قوف باتک
 اکب رعا رد طقف نونک ات و دشاسع( یوتسا وت)

 . تسا هدش باح دندحت نآ همج رت راب ۷۲

 ار (اشاتان) لر هراد رظن رد رلیاو مایلی و

 و فورعم هراتس (ندوببه یردوا) هدپهب

 . دیابن راذگ او ۵۳٩۱لاس راکسا هدن رب
 الاحزالومعم قباطمزین تن وماراپ یناپیک
 ناو تسا هدزیراد هنماد تاغیلبت هب تسد

 دادملق یناپمک لوصحم نی رتک رزب اد ملیف
 هدنیآ هامزد قوفملف تروصره رد دیامذیم
 . تف رده | وخ لب رودیولج

 هیه یدید-ج ملیف ینسید تلاو
 . دب امن یه

 ( نپ رشیب | ملیف ریظن یا تیقف وم زاسب

 ماوع لر (نویساکیپ یتلوم) روطب هک
 ینسد تلاو هدوب هدشهیهئت ۱ . یماق كحطم

 و هدومن مها رف ادیرگید ملیف هیهت تامدقم
 تخادرپ وجتسجب اهتدمنآ یوب رانس یارب

 دیدنسب اد (هدیباوخیابی ز) هناسنا هرخالاب و
 ه غلبم نآ هوکشاب یاه هنحصهبهت یارب و

 هکیدوطب .تفرگ رظن رد زن زالد نوبلیم
 هب یناعوبطم هبحاصم كر رد ینسپه لاو

 ملیف نیا تسا «دفک (كي وز ون ) هم رام

 هد و هیپت لاحب ان هک د وب ده | وغ یملیف نب رتهب

 ت 4

 م وذ رایب یار تولاک وب روک

 ! هومن جاود زا
 یوسنارف یابی ژهراتس تولاک نب روک

ب زترهش ( نشبانط) ملیف ددیژ اب اب هک
 یدا

 یدبدج ملیفدد ًاربخا دوبن ۳ امد

 سیت دوک ین وت هک ( تسا سی اپ نیا سپ) مانب
 یداب زترپش تساءد ومل ی

 هثپ نه( نوتسا ی رفج )رخ الا ورک بک

 س ر  نوب زبولت هلاس ۹
 9 ابا

 
۱ 

 ۳ ی ۳
۳۹ 

 تک سن

 نیا دوم حاودزا وا اب امسو هتشذگ هام
 حادودزا نی دوک هک دشابیم یا هبت رم نمود
 (یرفج)حاودزا نمل واشوعردیل و دب ًامهیم

 ۰ یو تو

 دروک ر لبق هام رد هکبلاهملف

 بت دوغ هراره تار رو 1

 هد ومتباج تصا هدسزام یا رب یلاوه تسب

 -اهارشورقدروک رلبق هادردربز یاپملیف
 اهن هتک اییلنق یاس نیب

 تک رشاب ریام نیودلک و رتمیناپمک لوصحم
 (نایاد ترباد) ( یس رت رسنیسا)

 (یدودل )و (نیلفهناو) تک رش

 اب لانش رتنیالاس رویت وب لوصحم ( درک

 ) سین دوک ین وز تک رش

 نروبیه یردوا

 ۱۹هیم اد شورف

 ( هایس یاه هرضصرد ءهربت زور )-۱

 اب رنداو لوصحم (كنجداب رف) - ۲

 لوصحع ( ید وک وت یاپلب) ۳
 و ( ندل وه مایلی و ) تک رشاب تن وماراب

 (جدام كي ردرف) و (یلکس پ رک)
 -ژ وین وب لوصحم( تسد رود روش ۱-6

 (تداوتسازسیج) تک رشاب لانشت رتنب دالاس ۲

 (تولاک نب دوک ) و

 . دوبع اهنآ ژادیاب هک یلبشش )- وه

 زا (ایددریز خسرف را زه تسیب) <
 3 ۹ تک رع اب یتسید تلاو یلاسک تال وصحم

 3 (نوسیمزمیج )و ( صالک ودك رک )

 شتر هشرب دورب زود یک ی ند
 ۳ ۵ وشیه هد وزفا

 . یژاباب دوهشم یدک هشيب رنهیک ی ند

 0 تو هک (پوچب هب رض) ملیفرد

  تقفومو دوب هدشهیهت تن وماراب ینابمک

 نا وتیب # , هدوآ تسدب یاهرظتنم رخ

 ۲ ۹2/*نیذک هاکی هک تفگ

 زین ل ۱ ۳ ۱ ۳ شاخب نشج ردو

 بو [



 ر ون اسیا رجحام
/ 

 ی امنیس و راتس :

 یاهر وشک رد ابنیس یا پملیف روسناس
 یاهمایف روسن اس فاتخم مافاب یرظن و ملبق ر وسناس ناب رج را ی رصتحم خب رات . ناهج فلتخم

 «یوسنا رففص» ملیفرد لسار نیج
 دوب هدش رهاظ لکش نیدب

 و دش مارستخا امنیس هکینامذ زا
 دشمولعم جی. ودتب ترک دوخب لیهعتروص
 نیرتدنمورین زا یکیدیدجعارتخا نیاهک
 قدذو حورنداد ناشن ورکف نابلیاسد
 یئاهنتت تسا رداق طقفهن هک تسایرته
 زا اد یناسنا یاهرنه مایتزا یاهعوبجم
 یزاسهبسج» .سصه ) ؛یشاقت «یرامهم : لسف

 ؛ قطان یاهملیف عارتحا هلیسوب اهدس و
 هدافتساد روم اسکبار مالک و رعش ؛یقبس وه

 رد: هکلب 1 دراذگب شی امنب و هدادرا ر»
 یعامتجاو یکذه رف یاهروظنم و فده تصا
 تسدب یاهدمه حب اتن و دنک لابندار یک دزب
 زا ییدوخ ام هک نادوج واب .دهدب
 یکب هرمز رد زی و داشراو تیبرت للاسو

 اهتلعحی رفت و یمرک رس بابسا » لماوه زا
 نیتسضن یاهز و دنامه زایلو ؛دوربم دامن
 هک دش هجاوم یتالاکشا اب ۰ شیوخ دلوت
 : قالخاو تفع هریادزا یتسیابیم راچانب
 دوخناقاتشمو نادنمقالع هداهن رتا رف مدق
 زا دهد قوس یهارگ و طاطحتا یوباد
 هیپتزور نامهزا امنیس یاهملیف ورثپا
 هکنانج دن دش هجا وم دوس اسنی دوم آهیچیقاب
 و هتشاد همادا صود نیا زو رماب ان
 جیارویداع یاه راک زا یکیاهملین روسداس

 هکنیادوجو ابو تسا تاشیامن نویسی
 روس اسنیدوم ام رظنبالبق اهملین یوپدانس

 هد

 ه#
 ِضص

 زو رماباتلامنیس عارتخا نام ز زا امنیس
 حل اصم و الا فااخمیاهتمسف و هدیسدر
 سا | ذ همه یا و دن فذدح نآ زاا د یم و۶
 رد ناشدادعت هک یاهدع ۰ ملرف نادخ هما را

 یب ؛ دشامیم ت واشتم فلتعفم یاهروشک

 رب و دننفایم ملیف ناجی رتمامت هچ ره یمحذ
 اهملعف «زور تسایس و هنامز تایضتفه بسح

 اهروشک مامت ردزورما . دننکیم یچبقار
 یداز[ نیمز رس هک اعب رم[ لثم یک ام یتح

 جاود تدشب ملیف روسناس ؛تسا هتفرک بقا
 فل ام ملیف نت هکبزود زاو دداد
 ما دوشک نآ درد ی و-ع تفعو نالخا

 یل اه هنحص و ( دب د ]3 روسناس 4 همطافصت ر»

 ةصاقر ندبندوب نایرغ هطساوب ارن آ زا
 نی دومأم ۱ نونک | مهات دن د رک یجیق ملف

 ؛ ترارحو تیدج لامک اب روسناس ةرادا
 زبت مشچابو هتف رک تسدب اددوخ زینت یچیف
 اد یتمسق نی رتکچ وک شیاما هزاجا دوخنیب
 تکلیم نوتشو هنسحقالخ|اب فلاخم هک
 نارریم هک تسا ییهیدی دنهدیمن ۰ هند |دپ
 رد اهبلیف لورتنک لیبق نیا فعضو تدش

 "تستی

 یشحات رایسب تبسش ناهج یاه روشک

 یکل امد
 یاس ملیف روسناس دیاش « هسنا رف له
 مدرک اد دشاب هتشادن دوج و هءلک یقیقح
 ی دوست اس هساارف رد اپمایف « را للادا
 یللما ۵ مود دج نایاب ذاسب ی و دن دش
 هک یمسقب دش فیمض ز ایسب لو رتنک نیا
  لکشنم تمبه رگبیدزو رما تفک نا وتبدیاش
 0 رو ملی روسناس هةرادا> مانب یاهداداو
 ۱ یاراد هکیلاهمایفو تسین دوجوم هسنارف
 دنشابیم نالخا فا ام و هدنن ز یاه هنعص
 ۱ ۰ یتمحا زم هن وکییهنودب و یتحاد لایک رد
 ۲ اپنآ یولج تلودو دنوشیم هداد شیامل
 ۱ لورتنک زرط هک تلع نیمهب و دریکیما ار
 تربافهفلتخم یاهروشک رد امنیسیامملیف
 یروذک هک دشیم ءاک دراد رگیدکی اب یدایز
 ۲ مزاجا هک دزیم تسد یلاهملیف هیهتب طقف
 ۱ زوشک ید دشمن هدادهلخادرد نآ شیابا
 3 ودن دی رم تفارک تمتق |رن ] رگید یاه
 ۳ "1یراش رس عفاتم « نآ رس درد یب شب امن اب

3 

 تفک نا وتیم یدح و تسا توافدم

 ۳ ۱ رامش ب



 تك رمک تا
 لآ دم لا اب لل الوصا ۰ 1 ح

۱ ۱ ۱ ۱ 

 یدسب ایم هی اهءایز ۱ 5
۰ 

 1 ندشدراو
 » زد هجوم وساس ه رادا ۱

 "لا 2 ۹
۱ ۱ 

 واتفایم قانثا هاگ و دنتشاو را سا

۱ ۶ 
 تی ۳ ۱ ۳ ۱ ۱

 ۱ مف ههنلکدداوو

 مایف دشبم یقه وم ؛ یدابز 1 ۱

 رد هکنن انح دیا وی
 - ایا 1] 1 1 5 8 ۱

 ۲ 9 تا و

۱ 
۱ 

۱ 

 اهم یاچمایف لفاک و 8 2

 ۱ ۱ ایل سل وا وا | ۳

 7 _ ۳۰ ۳ اعا ۰ سس ارث سا ال هک اچ را زا ۱

1 | ٍ 

۱ 

 ۱ ی اگتقیب رد 3 سرت 1  _ :

 ۲ دل ین را ۱ 1 را

3 
۱ 

 ین
1 

 9 نوع نودس و 6 تورا,
 1 5 أ ۹

۹ ۳ 

 ال زا ۱
۱ : 

 د وب بل سا ام رو و د "۹تیر ۳۹

 ۴ ( ۳ ۳ تب

 دما ز یا 19
 رو هما رز یا ٩۳ سم دو اداد هل,

 ۳۳ ا# بن

 ۶ این ماه  د مد
 اب 1 ۵ 1 ریس ق الا فا |هیرب

 دوع؛ داد دی رجار اکی رمآ مدرم تارا
 ِت ۱ لا [.تف تا |

 اقا 

 هزاحا هطسا وب ۱ ر تا ود تالاب دا |

 دن داد رارف هلیحدر ۲ هاو را تب
 ۳ رو ب و » یمایف نیذج ۳ 9

 ۰ , ۳ ۳ ۳ ر

 تفیق وب سا اما بک زد ملل -.
 ۱ شر را اه لپ ۲

 ۳ ۰ یخ رده | داوتن اب

[ 1 
 ۱ اهن ۱ زا یدادهبامرس یاهر ونک رد یا و

 مام: رد اهویدوتسا ناب> اصوناگ دننک ه_.
 ۹ سی

۰ ۱ 

 لخدمب ذتکلمم یرادایاپهاگتسر و. و
 هک دننک همت دوو
 هیچ ۶ مه یااپ.یف رک | ۰ دشأییم

 اب هرخالاب 4 دشاب فدا ] یاه هنحصیاراد

 تسه روط ی دو روزو تور تردو

 لاثم یارب « دن ریگیم |ارن | شام زاحا

 نیج> كارتشاب < یغای» یاههلیف ناوتس

 4# و را و«نلب رم تک رشاب مهذهدبم حعیج رد

 «لسارتیج» كارتشاب «یوسنارف فص»

 رز سن اسهرادا تقفل اعم اب هچ رک هک دریمانار

 یتدمزا س یلو دنتشک هجاوم اکیرمآ

 نایحاص ترا یز وری, تبقاع شکتبشک

 زو ۵ مد رم و دز دش هداد ۳3 امت رداک دنچ

 اهیلیف نیا 1 ها ۵ وب یاد بلیص را زا د يه هکیل ۳۹

 سو يا

 و
 بس هیت ۱

 ی ۱ ۳ 9  ۳ :

 ۳۹ 4 طاق یه )

 تشذدک روسناس

 ها ۵

 و دنا رگ

 تدل یل روش

 رد ۱ داد رب

 لاس تقیقح
 را

 نیتسخا ناوّمی»
 ع و رش لاس

 ما ) وسن اس

 امدعس

 | رب ز تسن اد

 لاصییه رد

 1, 4؟ د وب

 اه

 ب

 4لصسا وب

 هنسص نتشا د

 ست ر یاه

 و كرم

 ندوب ناب رع

 نآ هشیپ رذه
 مد زا ملیق

 نی دومأمیجیق

 اکسل

 مان ینابرف
 0 ۱ و وسناس.تفرک

 عا ون 1 ملیف
 ماستا و

 نی دومأم ار یملیف ره اربزژ دراد فلتعفم
 قیقد لورتنک دروم رظن دنچ زا روسناس
 دننکیمروسناس ارن ] سصو هداد دا رتدوخ

 یعایع روسناس» ناوتیم اهنآ نایم زا و
 روسناس > < یتالخا روسناس» «یلودو
 ميرحت و دورو منم هرخالاب و < هنحصم

 وروسناس ع وضوم دربمان او < ملیف شی امن
 نایمب یماگنهاپمایف یتل ودویسایس فیق وت

 دد رگبیم یلمع و هدمآ

 تایلععرو ناتساد هک

 و نوئنشاب ملیف

 الوصا و تاراختفا
 یرودک مع -ل اعم

 ,دیش اب هتشا د تفل اعم

 ۵ تسا مقومنیارو
 نویسمک نیدومأم

 ظفح مان تاشی امن
 ملیفیمومع جلاصم
 و هدوم" فیفوت ار
 ارن ] شیاب هزاجا

 ات« دلک نیا و دنه دیمن
 مامآ رد ابترم لاجب
 ادیب هقباس اهروشک
 هکنانچ تساهد رک

 اب اهن 7> ملیف ینق و

 یاهملیف رد نآزا رتدب یتحو اههنحص لیبق نیازا
 دوشیم تاب ناوارف یوسنارف

 یتاپمک فرط زا « دندرم ناشیاه هکچ
 « نلثلورا» كارتشاب < رث دا و ناددارب»

 دوجونآ هد یاهنحص هکنی|تلع تشک هیهت

 مان را روس هامس ناتسوب ح رس تشاد

 نیاد دن دن اس مع لتقب رخ رفن تر کی رمآ

 شترا مقست و یکتکشرس تعاب دو
 حلاصم ظفح» لومرفب تا وداذل دوب اکی رم

 رهزد | رن ۲ شیامل و هدشلسوتم «یروشک

 رد یلو درک نفدت دوخ مبات تلایا ۸
 هداد شیا اهتدم ملیف نیا «رگیید كلامم

 یداضت اهتلود نیا منانم اب نوچ و دش

 دمای لمهب یریگ ولج نآ شیامن زا تشادن
 امنیس شیب لاس دنچاد ملیف نیمه هکداثچ
 < راغتفا ابكرم > مانبنارهت رد لب و رتم

 ووناس نامدوخ نارهت رد . داد شیامن
 دتفایم قافنا بلغا اهملیف یسایسو یتلود

 < نایاوتیب » یاهملیف فیقوت هکنانچ

 و یلاکیرمآ « رنع هثمه > و یوسنارف

 و یسور < نیل رب طوقس» ملیف مود تمسق
 ناوتیماد یلاکی رعآ «یدالوفدوخ ءالک و
 و یسایس روسناس و فیقو- زا یا هن ومن

 رومناس.تسناد نامدوخ روشک رد یتاود

 وموهفع و ندمت هجرد بسحرب زین یفالخا
 روشک د:قالخا زا هک یربفت و رمعت هرخالاب

 ینیدموسر و بادآ زین ودوشیم فلتخمیاه
 ( ۷۲ هحفصرد هیقب)

 سس 4 48
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 هات سس

 د> سس سس و ی



 ی نایگشیپ رنظ ی رعم 0

 رنه هن وگچ صقر تاطلس

 تت  ت تسس یس ست

 4 دون اهتدم ار « سیداپرد یناکیرمآ كي » ملیفهثیپرنه یلک نیج

 هزار فورعم روسیژرو نادرک راک
 هک دوب هتف رگ میمصت < ربام نیودلک و رثعد
 ( سی داپ درد یلاعی رم ] كب ] ناتساد یو۱1

 تهجنیدب « دیامن هیهت یکنر مابت ملیفكب
 مهارف ار رما تامدقم مابت هکنآ۲ زا دعب
 دن اونب هک تشگیمیا هشیپ رنهلابندب دون
 دباش و دیاب هک روطت[اررظن دروم لرد

 و صتد هب زیچ ره زا شیب یک دوک نامژرد < یلنیم تسنیو 2
 یجراسخ یاهنابز نتفرک ارف و یقیسوم
 یاپن ابز یهاتوک تدم ردو تشاد هت اله
 تفرک ارفاد یناملآ و یگایلاتیاو هسنارف
 رتمأمت هج رف تل وپس تسش | وتیم هک ر وطب

 نیمه رد (نیج) . دیامن ملکت اهنابز نیاب
 هسردع رد ار دوخ تالیاطحت هک دون رهش
 تاقوا ًالاغوا " درک ع ورش (لوکسایاه)

 ۱ رمآ رد بآ زا امنیس هشیپ
 سد

 ۳۳ تسهداسچ

 او ل | ی سر ۰ 1 ۱ ست 1 اینا وات نکن تاخاسحازا ربا

 ۱۳ رک شوغآ درد اد (نیج)و دنتخبر
 ِ هکلهم ننا زا ۳ وا یه و هرص زا

 5 ۱ دوبل شیب یاهدرم دن داد

 زا یلکب ه داح نیا زا سپ (یلک نيج)
 2 وا یاربد هدیدرک درسلد سزرو هتشر
 9# |ناب )قوقح هرعشنادردد و تالیصحت

 روظنمنیایآ رب و دنک ءاقا
1 

 دروم ار دووبلاه فرو رعم

 رظن یل ودادردارق شیامزآ

 رداتاهن ] زا مادعچیه ید
 وا 4گ ر وطن دا دوش

 شقن ماجن | دهه زا تسا وخبم
 . دنب آ رب هل وحم

 < یلنی« تنسنیو »
 ات دوب ءدش دیما اب رقت

 زا ی یزور هکنیا
 صاق ر( یلک نیج )شن | داعمه
 یاقبا یارب اد دوپشم
 و دون ی-فرعم لد نیا

 ذا اد (نیج) هک < یلتیم»
 روصت تخانشیملبق اهتدم

 شقندناوتب یو هک درکیمن ۱
 دنک یزاب ادوآ رظن دروم

 لبق ( یلک نیج) نیا رب هوالع
 یمن ملیف نیا دد یزاب زا
 تشادن او یز و رمآ ترهشزا
 هک دش رضاح هرخالاب یلد
 :دروایب لب یشی امز آ ید زا
 یاهزادناب شیامز ۲ هجیتن

 ست سست

 دوب زیمآ[ تیقفومو ناشخدد
 ریاس د < یلنیم 2 هک ۱

 و ترس اد نان ادرگ داک
 هلصافالب و تشاداو تچس ۱

 هن امیمص < یلنیم» هک دوب شی امز ] مام:|زادس
 دقعمموا ابیدادزا رف و د رشف | ر( نیج ) تسد
 یلاکیرمآ كي ) ملین هکن" زا دمب .درک
 ( یلنیم) هتفگ هیه دشهداد شی امن ( سیداپ رد

 بتن ردزین ( یلک نیج)و دن درک قیدصتاد
 روهشم ناهجرسا رسرد مف نیارد یزاب
 . دید رگ بوجمو

6 ۵ 

 یب دنمرنهو صقد داتسا (یلک نیج)
 (پتسا) ردوا ترابم هک امنیس ناهجریظن
 ماهو ساخ دزناب ز قد هنلتشم عاولا ۳

 رهشرد ۱٩۱۲ تدا موسو تسیب رد تسا
 دمآابندب (اماناپ) تالایاذا (كروبپ زتیپ)

 .ل .نک اکسس نا ۰۰۰ پ
 ۱ ۳ تن 7۶ ۲ 0 , 1٩8 1 1 حب :

:22 
۳ 5 

۴ ۰ ۰ ۰ " ۱ 
 ظ

 ناگشیپ رنهزا دیلقت فرص اردوخ تعارف
 هدنی[ تفرشیپیارب انمضو دومنیم روهشم
 ستد هتشرزا هتشذگ تقون ۲ دد ( ثیچ ) . درک یسیون مان صقر سالک كيرد دوخ
 لاب سی و لابتوف [اصوصخ شزروپ زاوآ و
 تاقباسم رد و تشاد هال تیاهن ی!
 هک تشاد میمصت و هدومن تک رش یرایس
 ..... نکیل و دوشراکشزرو

 رهش كررب هاگشزرو رد لابتوف یئاپن هقباسم كي یا رب"(یلک نیج)ذود كي
 و تراهمو هدشیزاب هدامآ (كروب زتیپ)
 داد حرخپ هقباسمنیارد دوخزا هک یغوبن
 رر رردایش تقوو -- سپ هک ددوآ ناجیهب ارا ایچاشامت رو طن ۲
 یا رب نایچاشامنو نیوعدم هتباسمنایاپ زا

 رام هطساو؛ و هنگ :یسینوا ۰
 [۳ ۱: زودوخ بیجع هادمتما
 ۱ 1 . یزباوج هطوسب ر»

 راکشاد ءایلوا فرسط
 و وومن تفایردروب زم

 ۳2 هتشررد یتدم سا
 .  دیدرک لیصحتلا غراف

 ناب اب زادعب ( یلک نیج)

 عام رارما رکفب هسردم
 رو هیترم نیتسعن و داتفا
 كرزب یاه هن اهشاقن زا ی

 "درک یسیئون مان (كروب زتیب |
 رک دوک ناوانامهزاوا ارز

 ۳ یعرقم هقالع خولپ و
 یئاجن ۲ زا یل وتشاد یشافا

 دنمو رب [ اه ردقن ۲ لفشنیاهک
 تقفوم و ترهشب و دوبن

 میصتدرکیبن هفاضا یزیچ وا
 صق رسالک كيب هک تف رگ
 تامولعم زا ًادمب و هتفد
 دوخ بلاجیاه صقر و ین
 زا لبق یل و ؛ دبامن هدافتسا

 ار هثقن نیا دن | وتب هک نیا

 هیصوت ودوخ لیمب انبدنک یلیه
 یکیردد شاتسود زا یکی
 (كروب زتیپ )یاههن اخاشامت زا
 ؟تخ ادرپ راکب ودش ما دختسا
 ( یلک نب :) هن اغاشامت نیارد

 شیس | طقن تسجن یاههامرد
 یوررب هاگچیه ود وب ناکشیپ رنهتس رهف و زج
 یزوررمالارخآ هکتیاات دشیبن رهاظنس
 رگا هک دیدرک رو داپ هناخاشامت ریدمب
 « دننک یمن داذگ او واب تاشبابن رد یشقن
 فالخرب یسلو ۱ دنیامن شصخرم لقاال
 بوخ ًاتبسن شقن دمی زور دنچ راظتنا
 (انداذگ او نییارنآ) سیپ دد اد یبلاج
 نآ دد (یلک نیج ) .دندرک راذگ او واب
 ةناخاشابت همان رب هام نیدنچ هک شیابن

 سس ۰ 

۷ 

۲ ۳ ۰ 
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 چت

 ۳ ِب چج ۹

 یا ۱

 مو ۳

 ۳ ف »ٍِِ

 ۳-۳۳ ی و ۳

 رسد یو ی ۱ ۷ ۹ ۱

۲ : ۱ 

 9 «ِ ] : 7 . ۹ ۳ از

 ی ۱ رس ی ۱ ۷ ۱

۰ « ۳ 9 

 1 1 ۸ ۳ ۲ تب ی ۰
 5 9 فا ۳ ف و 6 ۴ ۹1

, ۱ ۳ / ۲ ۷ ۳ ۳ 

۳ ۷ ۳ ۰ 

 با د : ۰ 1 بم

 ات کا دف هی

۳ 

۹ 
 ی

 هاد ناشن تداپم دوخزا ردق" [دوب روب زم
 6-2 9 دی ۲ ۲ ول ۱ ِپ 1۹

 دوضباررت ات سیلد هجوت هکیاجن ۲ ات
 ۲۳۵ رد دیدرکثمای و دوبن ف 1 ۳۹5 ۱ ح وطعم

 هدپع اد لوا لد < ی
 ۱ تا ۳ چ 2 ۳ بس - /:

 0 ۳۹ ز ۳ 2 1 1

 ی

 بو

 ی

۳۳ 

 ۵ ه
 ۳ دی تگ

 ا ۳

 ۲ ی
3 

 ت
 ق

 ۳7 # 8 ِ ۳ ۶ ٩ ظ



 17:20 یاهملین
 و سس هی

 تست بس سست
 ست ست 0

 نی امنیس ه راتس - زور درک

 "نام سم کد کد در

 ایتلی ثي ماب شاپ + هرب زج) مو

 1 !اگتشب رثه هک تا گن

 دراوه ۱ و (تاکسا یداکاز)و ( ول ۷

 ۰ دا زاد تک

 اب شدادرا زق مایا زاده وا تا ۳

 ین اپک اب لاثشا رتنیا لاسروبن و, یا ایی

 ردابت ره و دقعن# یا ال وطع داد را رث كیلب اب

 تا رشیناپمک نیایل ام رهق ویگن »یاپ ۳
 یاپلیف نب رتهب زا کت وزوج نود اف

 . دوربم رامشب كالا اعی رز 1

 هزاوآ هراتس 4 ید س دود 9

 مایف ماما زا فون را دا و یا اب 1۳5

 ها رمهارل آ هک ( نکا مک ن ۳

 ۱ یاد دا زهبج۱۱

 ۱: هتفد شک ارم 4 تسا هدوک یزاب ,اب

 دایز هک یدرم)مانب هک شدب دج هند

 ید سیدود. دیامن تک رش دشاب یه (دن ادىم

 و تسااکی رم فورعمناک ددن اوخ زا ۳

 نی رتف و رمز | یکی هک تفگ نا وتیم 8 رفت

 : دش ایم نذناگههنناوخ

 اریخا دوهشم هشیپ رثه (دزوف نلک ) ۰۰

 مافی" یملیفدد ستستد[ دتیان وب یاباقنک رد

 - ملیف ۰ تسا هدرک تک رش (یلاکیرمآ۱

 ابلاتیا ردملیف نیا یجراخ یاه هنحصی راد رب

 دتفاص قافتا اصل ] رد ملیف نلادساد هک

 ملیف هیهت اب قوف یناپک و تسا هدش

 ! رالد ظاحل زا یدایز تیقنوم روب زم
 -وسوا) ملیفنبا رد

 هشيب رده (دولیت تربار) رسءه (سینال

 دیاتتیمافیا ادددوننلک لپاقم لرد وهشم

 ۳ تیسا| هدروآ تسدب

 .دداود|) نوچ /
 . دراود| , دناهد رک تک ره (شو# ۲ ۱

  9 كي لررد ملیف نیا دد نودئیب ۳ ۲

 نآ زا وهدود سوما رف |دنون اق هک ی راک

 9 ملیف زا یا هنحص

 امد سس

 : ز)« ریامنی ودلک و رتمیل مک

 0 ۳ اشناب و
 نت تپش جان 0

 ۳ تیسا هد رک تسک 9

 ۱۹۹0۰۷۹۷ یر
 حس

 سس ی 5 دیجب ب نیو

 زا 1 ون

 كرام دیو دراچیر
 یناکشیپ رتهمادختسا لابندب دیامن یم هیهت یدیدج یاپلیف دوویلاه یاه ینانمک زا روهشم .ناکشیپ رثهنتف رک شرفب اب "]ریخا هک لانشل رتنیا لاسدوین وی ینایمک ۳۹

 زا ( نب رک نیج )و (سالک ود كرک )نوچ
 ( ك رامدب ود راحب

 ملبف نیاناتساد . تسا هتف رک شض رقب ( هعلق رد یطحت) نرتسوملیف رد یژابیارب اد
 ار هعلق تسای رک تسا یدرم جهلک رس و دنفایسقافتا یدالیم ۱۸۷۰ لاسر»

 ناتسوبخرسطسوت شردب و هتشاد هدپعب "
 ماقتناب وا و دسربم لتق انوزبر]

 هب هدن امیقاب زاب رس رفن حنب قافتاب ردب نوخ

 ینابمک هک یروطب . . دو ریم اهن كئثج

 هک دوخنتل وب رد لانشن رتننا لاسروین وفا ۱

 مالعا هدیسز ام یارب یلاوه تسب طسوت

 ملیفهد زا یکی و زج ملیف نیا تسا هدوی

 . دوشیمبوسحم ینایمک ۱۹۵ لاسلوا

 یسیلپ ملیفكماسن (نوناقدض) هو
 ثبب رثهنآ رد هک دشابیم رن را و ین ابمک

 ۰ (نوسنیاد . یج

 (نلآ یول) . دوشیم رهاظد دادن یا ههها و

 ۰ در |دهدپع او ملیف ین اد رک زاک

 یف

 فورسم 73۳ ( ناد ۳ ۱۰۰
 ۱ لوفشمنونک |(ویداد-وا-تكدآ) یلاپمک

 ۱ .(بونجیابرد دیراورم ) ) ملیف یرواد ریمایف
 (وپ اس اینیچررب و )ارت [ لوا یاهلرهک دشاب یم
 یسیلگنا ةشيب رنه و (ناک روم سیند) و
 وب اه اینیچ رب و. دن زاد هدهعب ( را رافدب وبد)

 تفقرط زا رئداو یسنایمک یابیز دادص
 ۱:,دشتوهد( ویدار-وا - تك - دآ)یناپمک

 نیا ودیامن تک ر شقوفیلاییک ملیفهس رد
 نیا ًانض . دوشیمبوصحموا ملیف هنیمود
 ( نلاک ینکت) و (پوکصس رپ وس) هقبرطب ملیف
 . ووشیه هیهن

 ینابمک هتک یهاد رارق تج ون

 ( نیرک نیج ) اب لانشن رتنبا لاسروین وی
 مایا زا دعب تسا هدرک دقعنم ابب ز هراتس

 كرک ) لپاقم لد هک (سناشدب درم) ملیف
 ملیف [روسخا تشاد هدهع اد ( صالک ود
 تیقف وم)مانب یرگیدیگن دمامتو لاکی زوم
 نیح) رب هوالع , دیامنیه هیهت وا زا( كرزب

 هدهس ملیف نیا رد اد لوا لد هک (نبرک
 لی) (ردبنن حروج) نوچ یناک داتس دراد
 هناگب و تاج هراتس زین و (تریلیگ

 ناویمام ) یی (ورنوم نیایرم) بیقد
 هیهت ۰ دن داد تک رش ملیف نب | رد ( ندود

 ( نهوک . ح. تربلآ ) ملیف نیا هدننک
 دیامنیم هیمتاد ینامک نیایاپملبق رثک | هک
 نیا ینادرک راک (لاشرام حروج)و دشابیم
 ملیفنیا یدادربملیف ۰ دراد هدپعباد ملیف

 هدننآ هتفه ات و عورش هیرون هامرد زبث

 . دیسر دهاوخ مایتاب

 ۳ تا

  طیسیو و

 نیرک نیج
 و



 ی
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 ۳ س ًاهنیس ه واتس لد دح ماگ راتس

 1 ۱ لس ز وح

 ۱ تا ی یندمك دز) رد دنتسزا ۳ روهظ ون ناک راتس نیا هن یکی

 ۲ دن روآ تسدب ناهج رسا رس رد یا هقاس
 یکان و و دنتس او ناک راتسنونک |ا رب ز تصا لوادتم

 " نآ وتبم تل رم هک دنا هتشک علاط امتعض ناممآ

 سو وه : ناگشیب رثه تیب وبحمر ترهش راژاب یدو زب
 ام یاس ناک راتس نی رتابیژ و هد رک داسک | رامثیص
 ق ی « ره . د وب دهآ وا اه[ اب یرب رب

 1 1 ۳ 1 روم دوطعا امرس یاپملیف ی
 ۳ لماعهس نیا دوج و نودب تاک نا و عهگ دتسا

 دیاب هجیتن رد و دم دها و دوج وب یلاج رثا

 ی ش مان مین ایمن ۵ ز و یا نوا . دون تسکش
 گرا قل ور رب دازاب 4؟ یرگن وشآ وباذج ناک راتس

 )3 هریغ و ورن ومنیلب رم ووداگتم اناولتس سقزا
 ِ_ثُ 1 تخادن اهنهاوخ یداکب ۱۹ ۰ و

 . مینک نایب كيره تایصوصخءراسب رد
 رعد چیه نونک است - ربا اننآ کو

 2 تکرح و اهتسد . هنا ظاحل.زا < اتین] د

 ار « ورنوم نیلیرم » دباب هدش یقیرط رهب نم دبوگیم « 2 ردک | اتیث دن
 مهدب تسکش

 امنیس دیدج یاهکینکت هک رو طن اىه
 یراد ریملیف تمتصرد دوهظون تاراکتس و

 ربارب دو امنیس تیک زا هک دشبجوم

 نایهب دیآ لسب یریک ولج « نوپ زی ولت
 اب راد و دنمره نا راتس روهظ زینمسق
 اتیسیاهمایف ماود وهاقب رد یمات تیلخدم

 لیع تدش یوصنب م رضوسم نیا و تفاپ

 ؛ دلادوب رورسمو تسهرس یمد- ۶ صسوخ

 اب و رتخد اج ره وهداتس رف اند طاقت یصقا

 ملیف دد تک رش یارب رضاح ادیل ابی زنژ
 دوخ اب هدودن م| دیعتسا دن دی و امنیس یاه

 نادنیق اله رمظن مک لابقتسا .دن روایب وب دوتساپ

 نیاهشمب ونه تک رگ یا یهلیفزا ًامئیس

 )این اک راتس تیف ورعمو ترهشهک تشاد

 < ون اگنمان |ولیس-< ورا ومنیلپ رم> :لیبق
 ضحمب «نرلابفوس» و «(ادیجب رب ول ولانیچ»
 ووجواب ودشمگءلاع امنیس فا رد ۶ ولط

 رتشیب اهن آ زا ملیف ود یکی زونههکنیا
 طاقت مامن رد تهرسیدوب هدشنهدادشیامن
 دنتف اب یرامشیب نا دنیف الع و نادادتسود«یتیک

 ؛یرادرپملیف تاجناخ رک یاسّود ورثپازا
 زا هک اهویدوتسا ناریدمو نا: اد رک راک

 وروهظون ناک رانس فلج دادرارت دافعنا "

 ۱۳ هحفص
 نان تی

«9۰ ِِ 

 یادی تله دوب هدش هیهت رد دلاقوف

 دنتسن اون اهن هک دوب نیا نآ و تشاد
 مهره و دان زدادقنب یسنج هب ذاح نتدشادان

 روطن ۲ العاده, یا ابیژ تمعل زا ندوب دنم
 اید ات هک دننک هنر امن قاشع بلق زد

 ناشتیب و« و ترهچش زا یک دنا تسابث د

 دوشیم هچنام) تشذگ اب یلو ! دون هتساک
 هدمآ دا لایب یوا وهلاتزیچ زودره «هرک
 رد . تفرسگ دهاوخ ارهنهک ءایشا یاجر
 و جیاد لومرف نیمه نیهریل امنیس ناهچ

 ۳۶ ماین رس بیقر « شیلگناال رام»

 ۳ )سس سا

 ۱ سف ۵
۳ 

  ك تسا « ادیجیرب
 . کت اپ

۱۳ 



 سر سس سس دی دج نا راتس هر

 تفرگ ندش هشیپ رثهب میصت «دنوس» دوخ دوشک رد عرب
 ۳ 4 ب ۰ 9 راه ۱ : ای ِّ ها

 اسوصخم و دادزارق شیوخ قشمرس اد <ورنومنیلب رمد دایی
 مپ 47

۳ ۰ 
 تیشادسنا ید زا یرگبوشآ و یدن ول رد ول اگتساو کم

 اذل ؛ دوش امتیس؛راتس تسه یقب رط رهب هک هدشمیصمو
 ۳ تب ۳ شا ۱۱,۹

 یا رب دو زیگلاتوهش و تس ز ص وخ یاهسذف ۱ 4 او تا.

 نآ دد هک یدوطب ؛ دیس رس وخ دا رس ید ور یداد ی, ۳ 1
 تک رش یا رب یدابزژ تا دامن 4تا رف و امل اب! 9

 دنس ات تساهث ] طبا ره هعا اطملونش«نونک اودیسر واب ۱.:_
 یقب رط رهب دی اب نمدی وگیم شد وخ . داد رپ دد وای آ رب ی رد,

 بچ ۱ ۱ اه ۶ 1 ۹ ۴ ۵ ۰

 وا نیشئاج ت وه ظاحا زا و مهد تسلص ار 4 و رز ومن
 دره آ وا لوطعب املسم و زر آ نباماجن | 1 د رک دها وخ تسا ال حق

 ۱( دوش قشاعودنبب هک تسرک ر

 رتدوز یلاکیرمآ روهظول هراتسنسیا - شیلگتاا رام ۲
 تک رش یا رب تسقف وع لوصح رد یسنج هب دا اب 2و یابقد یار ۱

 قشههک یئاقوا نامه ییعب زا لیاوا رد

 ۱۳ ۱ زا رب 1۶ لاو د باوخ + یر
 اه وب دوتسا نا ری دعیآ رب ّژ تک گ سکه د و 11 ۵ ذ اس (ص ایل ْ 9

 سا لا یاب ایت یاهیا 1 ۳

 رج
 لا

 نت ٩۰ 1

"1 

۳ 

7« 
 ی

 ب
#-.. 

1 ۳۳۲ 

 بلقرد ار « انیج » یاج دهاوخیم زیل « ووراب تیجب ,

 ۵ یار

 یزانطویرک هودعرد هشیپ رده نیاتیقف و« رس هک هدش هچ ودر
 دانم و رهن یگ ابی ز تم زا مه« سد وحنوچ و رب از | اضشایدم ها

 درادتهابش «ادیحب رب ول ولانیج» هب یلیخ رهاظ ظاحل زا «الرا-هو . هنک

 ترس از ۳

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 ناگر اتس دمآرس یرگ هوشعرد « نرود ناو یمام »
 تسا روهظون

 دز رواب تسادن دوخم|دهتسا تپح یا هجبتن نب رتکچ و ک ۸ تضاد لاسرا

 دچ تف رک میبصت و رن وم نیلب رسیآپهملیف زا یکی هده اشماب ی رو دهکش 7
 نابحاص یا رب ودنک هیهت دو-> ژا زپگلاتوهش و هنهرسب همبیل سکع
 نهب كکب دوب هدژسد حشدوخ هک روطن امهافافت |دنسرفب اهویدوتسا
 دهاش تسناوت دو ربگنا توهش هنیسورس و صانتممادنا ونوژوم
 بسک یا هقباسیب ترهش شب وخ ملیف نیتسحن رو و دشک شرغآ رد اد دوصقم

 !؛ اسکن آ واجک نبا دنب وکیمیلاینیس ناسانشراک یل و
 ناوتیمایل اتیادوهظول ناک رانسنایمذا - و ورا تجب رو ۴

 لثیل وک .تسلادنی ریاس زا رت بی رفادو رتابیزا رت زانط اد هشبب رثه نیا
 یرک ءوشهاب < ادیجی رب ول ولانیج» و وناگنماناولبس» یلابیز هکتشبا
 بوت زر ینتشآهتسرودیلزارب و و ءدش ممج وا رد اسکی < نر این وس»

 زا یتح وا هک دندقسمایلاتیا یلابنیس رومآ یملطم .تسا ءداد مولج
 دب وک یم شدوخاماتسارتدن ول و رتابیز مه یوسلا رف < لو راک نیت رام
 تسود رتشیب «ادیسب رب ول ول انیج» مییق زا ارم ملارادنسود مرادوژرآ

 لاس یار . میگی امنیس ناشعبلت ردا روا یأچ یدوزب مناوتب و هل رادب

 ۱ هزاد تفعس رس سبق رد زدن نیا هک هزاسب ی «انج»

 اندکی ددیب زبب ابرلد ءراتس نیا - نرودناو یمام 4

 و ,یکشهرب هکشیارب رلاد ٩ شیوخ میلس لقه كمکب رب و یسنج ٌةبذاج
 . هک هچآزارشهوز ؛ تسامنیس یاهملیفود تیقفوسم ببس یرک هرشع
 ۱ تهاخماپ یلاکی رمآ ی اهن اد رک راک ودب و هجا وم» وصفماب اددوخد کیر وصت

 ۲٩ فیس رو هیقب اروا شربگناتوپشو تخل هیب یاهسکع
] ۰+ 
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 ۳ هم باما جیم
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 دوب هدش رهش تاماظتناظفح رومامینادراک رنا رب «لیو» ق ور 1 اب ۱ ع

 برعرد تشح و
 دن وشیم كیدزن رپظبو دل زفلیم یک-تسه اب تهاس یاه هب رفه

 دجیپ یم «لیویاده» شوماخ رهش رد نرت زیگنا نزح توس نیثط
 رد هک دشابیف یاهرجنن یاههشیشب د اههجوک رایفود رک مرگ دابو
 یاههجوک رد - دوشیم هدبدید رم رکفتم وهدارا اب هفابق نآ تشپ

 هطساوب هن رهش یشوماخنیا اما تسین یرذگهد رهش مرگ وحیسو
 دن راد راظتنا و هدشیفخم اه هناخ رد همه هل تسامرک و تدارح

 زا هدشن رضاح هک یدرم تشون رس و دب] رسب با رطضا رپ قیاقد
 . ددرگ مولعم دزیرگب دوخ نانمشد لباقم

 رب هرجنب رانک زا سیلبقباس رتنالک «لیو»دعب یا هظحل
 تک زج هلایب ور تولخ نان امخ رود زا دی ] یمنو رب هناخ زا و هتساخ

 رد نافی رح و دن وشیه زا دی دن رفل دنچ هچوک مخ زا هاگن[ دکمه

 یر م رد ادصب اههجلاط . دن گیم رارق رگیدکی لباقم
 كر نآ لابندب و دجب یم اه داوید نایم رد یتدم اهن آ راک رم
 زیکن سا ره ی وماخ

 راکس وا نآ راب

 یا وپس ۶ یک داس  4 ن رس رز یاهناتساد ناجی و ثداوح

 هک دلش درد تصرف ناد رگ راکب دراددوج و اهملیف نیا نتخاس یارب هک

 هکنیااب ودنیازا دیامن ملیف رگید دوما فرص اردوخ هبرجت ونوذ
 ط وب رم یاپناتساد یلو و دش هتخاس هنسمز نیا زد ملف اه دی نونک ات

 -مایفیاپهین اپمک تقوچیه هک تسا یپجوت تلاج عوضوم اکب رما برفب
 . دننک یمن رظاف ربص نآ ذا ی اکب رها یراد رب

 نوچ یشزدا رپ و هجوت بلاچ راث[ نونک اتهک ربمارک یلناتسا
 . هیهت كارژربود ولاریس ونادرم - نادوالد هاگ داز «ناعرهت»
 ٩ نا یر یاهملیف اد ۷ نرذ وا تصا یر

 9 سس یا هسوب و دررخ توت زا قم 1 تر

 ۱۴ هحفص.

 2  2 2 دم ها ما

 نا نو 1 ) ۳ ی رب

 تسا یبلاج اس رد هک

 . تسا هدیدرگ

 پولکهزباج ۱ یمداک یدس زر زلاوج زا هتشذگ

 مودن | رفر رد و دشداد ملیف نیاب

 هاگن و < یلید ملیف» همانزور

 ملیف نی رثهب زبن < سربدتیشوسا>
 كد دید رگ یف ربم لاس

 كره [ كر « نون یاه »

 ین دشن نشومازف

 یابد یاشار وام
 هب یفرگشروطب و دشابیموا دوخ

 اصوصخم اه هنحس ناجیه و ری ات
 تساهدو زنا ملیف رخ آ لاود نه

 زاوآ 4 نت ژونم زا هتشذگ

 ام زا زاب
 روهشم هدنناوسخ 4 نشیاز ست <

 وا تاحفص هک نرتسو یاهکلقآ
 هدش هدناوخ دراد ناوا رف ترهش
 رد« رتبرو"زاوآ طفف هتبلا . تسا
 یضعب فالخ رب و دوشیم هدهنش ملیف
 ؛ زاوآ ندیلاسنآ یارب هک اهملیف
 دننکیهمطق ار .ملیفیلصا عوضوم
 هدرب یوررد هدنناوخ اجنیا اد

 4 ر (/ رگ و کا ال
 ۳ 1 ۱ اب ول 20

۳2۹ 
 ۱ [ بک ارق
.. 

۳ 

۴ 2 

 ۳ یارب و یهو ۵ ن
5 1 0 

 ۳ رد لادج زا تا رمب یدح دو دراد قرف الماک
 ۱ تایصوصخ یاداد رمارک داثآ الوصا . و رت بلاچ

 ام و دوشیمهدید رتمک اهملیف ر
 -#_َ ۳ تكاکحیه راث ۲ هب هیبش یوف كيرتنا و ناجیه

 م تس رهف تسیفاک وا ملیفنیا .تیمها نتسناد یارب
 رد یزا ابیا رب رپ وک یداگ . میئامن رک ذ هدروآ تیس در ملیف نیا
 و دش 9 ۱۹۵۲ لاسرد یلاکیرمآ هشیپ رذه نب رتهب ملیف
 هب ملیف نیا یاهگنهآ .ددوآ تسدب ارراکسوا روهشم
 رد عوضوم نیرتهب ملیف عوضومو ۱٩۵ ۲ لاسیل امنیسیاه
 ۱ نام رد زین ژاتن ومنی رذهب یارب راکسوا هزياج هرخالاب و
 طز | راکس وا هزیاج راپچ سین رث نیابو تف رک قلعت ملیف

 1 و دیدرک اطعا ملیف نیاب اکیرما یتامنیس میانصومولع
 ۶ ی وب وتا> لیبق زا یا اهمایف تبیصا طقف نونک ات هک تسا

۲ 9 



 یر مالک هال هام هاص هام
 ی 1 ۲ ۱۷2۵۸۵ ها هاع در

 دا تو ب۰ ۱ 1 ال ها
۱ 

3 ۱ ِ 

 دن ۳۷|[ 6 ب
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 ۱ )9 ِِت رم (( رشسرو)) دو ۱ ۰ ۱  9 یا » 7 کی ( رعد 9 1 ۳

 مپ سس بیس زا 1 ۱ 4 بس  ۱
 5 سا. ط ۱ ۲

 کرم 2 اد

 د »م ۵۱ 9 ۲ 2۵

 ۲ ات ۰ می ف هام
 1 ارش 2 4 لس 3 شل دیب ترم ۹ دظ

7 1 ۰۲ ۸ ۳ ۸۳ ۸ 2 7۱۰ 
 7 6 * ] رگ
1 1 ۳ 
 < نون یاه» ملیفدوخ مانب اهزاو | نیا نی رت دوهشم 4 دوش ۵

 مه كنه نیا و درس هداد شی امن مایف نا 4؟ او

 , تاسا هدف رگ دا رف هجوتدروم وهدشر وپشر راک

 ۱:۲ لاس هشرف ره مو رغهب

 نیا درد وا ها رهام یزاب و رب وک یداک تبع وم تلع ۵

 نیل وا ۰ دداد اهاد لیبقنیاب وا هک دشاب یطرفم هتالعلمس|وب لی
 و تشادمان «تدواداب دابدرب » دناسد ترپش حواب اروا هک را.
 " ۱ 2 اس 0 ۳ ۳ ۹ ی

 یراک هک ن رس و یاپمایف ریاس مه نا زا سس دو نرتسو ملیف كب

 یئاهمایف و دناهدشورب ود لابقتسا و تیقفوماب همه هدرک یزاب ربرک

 بلطبوش [ - یب رغلامشراوسسیلپ - یلارحصدرم - یرتخاب لیبث زا
 دشده|وخن شومارفوا نادادتسود هرطاخ زا تقوچیه هریغو سدلار
 هک یایفعتسم هغوراد < نیک لیو »لددد ریوک رهظطسو ملبن رد
 هطساوب و ددرگیم رهاظ دهدیهحیج رت نمشدلب اقم زا دارف رب اركرم

 لاس هشبب رنه نیرتهب ناونعب مدد داب یارب دوخ «ارهام یزاب

۰ 7۳ 

8 * 

 ق» * دد و ۳ ۲ ۱ ۲

 ره 3 لا ه لس ه دررا

 ینامرهق و یبرغ یاپل رنام رهت
 هدیدن | راکب رمارتخاب كنر اهتدمات

 یا د دون هدشن بسا رب راوس و
 لییم وا هث داح ك.ب ن.ضشی+ پلاس

 یندم دشروبجمو تسکش وا یاب
 و دنک تحارتسا لاسودب كي د زن

 هب تهالن هرود نیا ندن | رذگ یا رب
 نا داد هم رز | هک دوخ یوم هعو زم

 تفردوب اکیرما برف نازرواشک و
 یراوستساس مک مک است ] ردو
 تحا رتسا هد ودناب اب رد و دشدنیق رلع
 رهامو,دی زر و نا راک راوس زا دوخ
 یاپملیف ریاسزا .دب د رگیم بوسحم
 ادیب یدایز تیمها هک وا هتشذگ
 نابه ورک - لاگنب نارادهزین هدرک
 و یمداک ] هزیاسج هدن رب) كروب
 (۱۹۸۲ لاس درمهشیپ ره نپ رتهب
 یگ یارب - دوریم رهشب )دی و رتسم
 تشذک رس دی یمرداهصب اهگن ز
 زا و ریذیان تسکش - لساورتک د
 مادو» وا كرزب یاهمایف نیرخآ
 تسدا» روهشم رثا < هحلسا اب

 سا

 7۳ زد ۱

 از زا یر
 نامش

 هظحل رهو هدشهتخادگ رهظ یامرگ تدشزآ «لیو» ةربمچ
 دناس رب شلامعا یازسب ار «رلیمكنا رف»هک دوبدصرتم
 . درب مانناوت یم ار« یونی

 دشخ ردیه رهظ ط» و رذ هک یاه راتس
 هخیپ رته نیرتهب و یماکیرما دنمرنهو ابیزهداتس یلک سیرگ

 رسمه و دزمان «نیک یمآ» لر ملیف نیا رد زین هتشذگ لاس رد نر
 فرظ رد هک تسا یناک داتسژا و . و راد هدمم ار«نک لیو»
 هدومن مست دوخ تیصخش و یابی اب ارد وویل اه هاتوک رایسب یتدم
 دوعب اد« نیک ربدی رگنیا»قباس ماقم دوبل اههکلمناونعزا رحا ابو
 هدن ژا رب یل دع ون رهب هک تسا یلاههفایق هلمج زا سی رک . تساهدادصاصتخا
 وا لاسها یز ور نیمه و دننکبم ءافا تراپماب اریشقن رهو دنتسه

 نیرتهب ناونعب هدیزروو هقباساب نابیقر لب اقمرد تسناوت هکنيا و
 رک ِ اتم رادومن رتشس ادوا دادعتسا دد رک یفررعم هشعا رده

 , اس هک تسیل یدیدرت و هدشن هداد شام ناریا دد یملیف نونک ات
 ناهاوخا وهیل و درادن هدهمب نآ دد یمهم لر هچ رک ا ملیف نیا شیامن
 زا یلک سی رک ملیفنیا زا سپ . درک دهاوخ ادیپ یدایز نادنمق العو
 دریگیم هدهعب | زملیف رهل والر طقن و«دیشک تسدمود هجرد یاپل ریزاب

 زجب ربدب ول - لچیمصاموت رهظطسو ملیف رگید ناکشیب رنه
 . دنشابیم رک ورک وتا و وداروجیتک - یناچنول

 ماهکنیناک ناجرتا < ماف«رقن هراتس» روهشمل و ون زا ملیف ناتساد
 هیهتنامنی زدرف ینادرک راکب صتسیت و[ دتیان وب یناپمک رد و هدشسابتف |
 6 + و۰ تعاس زا هقبقد ۸ ه ناتساد ثداوحع وت و تدم . تسا هدش

 تسا هقبتد ۸۵ مه ملیف شیامن تدم و رهظ زا دعب هقید ه ان هقیقد
 ظاحل زا !دیچاشامت ملیف نضدد تقونداد ناشنوصاخ راکتبا نياو
 ملیق هبذاسج و ذوفل رد و دنکیم هاریه ملیف نانامرپق اب الماک نامز
 . تسا رث وم هدامل |نوف

 ملبف ناتساد هیالخ
 تشحرزا اکیرمآ «لبویلده» ربش یلاها ۱۸۹۵ لاس رد

 تحار باوخ (دلن ادكمنپ) رلیمكن |رفماذب یراوختوخ یناج سارهو
 ۲۲ هحلصرد هیق

 تن وه .دحاتم



 ینف تح ایم ۳

 نایرظان .

 سس بد و6 رم رود 1 شزرا ۵ (50078 ۳1ع«49) یئادصیام ۳

 -ا ون نه تثش وصض « یماع كي زوم رد

 و دوشسمن هتخاوا اهزاس زا تعسط یاه

 ییبطیاون ك. نیعزا زاسكب دقت هل وصا

 ۰. دوخیم بومی رنه شزرا دقاف
 فصو هک یعق وم رد هج ید یفیس وه

 ابداش راپب كم الثمر دنک یم | ریاه رطظتم

 هچدنک یه فیصوت ارت ] ناک دنرب یاههبثن

 فطارع و تاساسحا رفت وناس هک یعق وع

 و تسا یقسوم لا رهرد دنک یم ۱ ر

 هنخا ول فلتخمیاهزاسزاهک تسا یکیزوم

 رهاظ ار صاخ رنه كي زا یم رف و دوشیم

 د زاسیم

 سرب ریادصنپ وش راث] زا یضع ردالئم

 یادصنیا یلد تسا صوصحم الماک ناراب

 تعیبط یادص نع هاگسیه ناداب شزیر

 هک یلاهگنهآ و اهیل وفس رداب تسیت

 رودوشیم فیت هرعغ وا ربا و تلاب یارب

 تمیبطفلتخم یاهاون و اهادص هکبلاح

 دقت یاهزادن۲ |: یت>و فص رو یئابسأتمب

 .دشابین تعیبط نیع دا تا یل و هدش
 فلتخم یاه ره زا یبیک رت هک امنیض رثه

 صقخم تسا ی رنهدوخ لاح نعرد و تسا

 هدافتسا كي زوم رنه زا هک یلاحرد ! صاخو

 یرگید یاهادصواها ونب حایتحا « دنک یم

 راک یل و دراد دوو تس.یطرد هک وراد

 و تسین اهن[ دیلقت و زارب! یقیسوم رذه
 اهصنینچ دناوق یقیس وه یاهژآام مهدباش

 .دروآ دوجوب اد یتاه
 هک اهادصنیاب یل امنیس حالطصا رد

 نردب یهاک و كيب زوم اب اوت تاق وایها؟

 یادص ءزج كيزوم لثم لاحرهرد و نآ
 یا ادص یاهرثا دوشیم بوصم ملیف هنیم

 ردایشو دنیرگیم 50000 ۳۶ ماود

 هجوتمدپ ونشیه یملیفرهرد |رن [ هک یلاح

 هدرب راکب یتداپم هچ نآ میظنترددب وشیمن
 ردانیقب یل و( یجداخ یامایفرد هتل ۱) هدش

 . تشاذگ دهاوخنوک انوگ یاهرثا اش

 یا ادصیاهرثازا ناوتیملاثم باب نم

 و نیشام یادصاب رفا كبیاب یاهمدق لثم
 مالهرفو دروخسمقر وهک یباتک و هگشرد

 نآ لومعم و هداس عاولا ذزج 4ک درب

 ۰ شرت

 و اهادصنیا هکنیا رد

 ؟ش تسا مزال الم منم

 قارب تاوصا

 یک رهوتسی
 دعب دشاب مبنی یب وخ یچاشابت طقن هک
 نیا صاخ رئاب ملیف رد هملاطبو تند زا

 رظن هطقن زا هچ اهن شزرا و اهادص

 هست یی ی ۳ ست حس تست او اس ۰و تو تب
 اس رس ی

 اه ویدوتسا تالوصحم
 تا رثا هچ و ملهف ندادءولج یةیق> و یکین اکم

 6٩نس زد اه |دصنیا هک ی ره و یا | ور صاش

 «د رببم یا * دنک یمداجیا ملیف سوت, یاه

 زمچ رهزا یاادصیاه رثا نیا داسبا یار»

 و دومل هدافتسا ناوت یم دشاب سانمهک

 مه یقیسوهیاهزاسزا تاقوا یضعس هتبلا
 4شب درک هدافتسا هرومنیا رژ نآ وت یم

 و جرخ افلطم و دنتسین لیاسو نیا مهم

 هک تسیل مزالو دنشاب یما اداد ادیتیمها

 زرط مهم . دنشاب مه یصوصعب لیاسو
 تال آ ولیاسو نیاذزآ یسانمواس هدافتسا

 2 تسا فاتعم

 امنیس فو رعم دنهرنه «ینسیدتلاو»

 مرگ رص و نی رمش ناتسا د نمط هک وراد یعایف

 هدننک هیهت هناغراک زا یااهتسسقفنآ هدننک

 ز ر-ط نینحمه و وا «نوتراک > یاپمایف
 هن ومل هلیج زا و ده دوم ناشن اراهنآ لمغ

 یار لیاسو زا یراکتبا و بوخ یاه
 ملیف ع ون نیا یارب فلتخمیاهادص داجیا

 ناشن لیاسو ؛ دراذگیم شیامل ضرسمب اه
 .. هتتپن یج رخ رب لیاس و ملیف نیا رد,دشهداد

 یاه هناخراکب حایتحا اهن ] نتخاس الثم اب

 / د دادن یا ربا ربغ

 یم# یا ودعم و یا زج لیاسو یایخ زا

 1 هدافتسا رد اهتنم درک هدافنسا ناوت

 و قود تسیاب یم نآ هوعنو لیاسونیا
 . داد حرضب هقیاسو راکتبا

 ا نوست راک ريف یلامذیس یاپملیف رد
 یهیبط هبنج ایل اغدیاب یئادص تا رثا نوچ
 یلاهادصو تسا رتناس] راک دشاب هتشاد

 اد هریفو اپیاهمدت ای نیشامقوب لیبق زا
 هیهن اهل دوخ زا ناوتیم یناسب یلیغ
 زا گن او یاهادصع داسا درومردو د رک

 ریاظن وایردحاوما دروخ رب ونافوط هلبج
 لب اسوزا یصاخ هقیاس وقوذ اب ناوتیمنآ
 درک هدافتسا تساسرتسدرد هک یمیبط ریغ

 دیل وت لیاسو هیهتیارب هک تسنیا روظنم
 زا فلتخم ءایشا درو ؛اهادصنیا هدننک

 لرط زا و دسررم رظنن كسضم هجراخ

 اهن [ ندرب دکب یلوصموهداسعون رگید

 هطقن زا ه و یکیلاکم رظن هطقت زا هقبلا
 حالطصاب و یلامنیس صصختم یااور رظن

 هکلب درادن مزال اریجراخ هدرک لیصحت
 .دها| وهم راکت او قوذ و امنیس راکب یدنمق الع
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 اینیس فروم رد یاهدع اهناربا رد
 دیا-ب ًایتح دندقتعمو دنتسهسوب ام رایسپ

 هچراخ رد راک نیا دد یداسبز یاههتسد»

 ی

 قم ۵ رام

 

 ار ار یاعفمضو و دنشاب هد رک لی

 زار زا . دنهدیم زا رف مانتعا مدع دروم

 لات یاهوید وتسا اب هک یادع کا

 ۱ دن هه یب ۳ ی همش وسخ یا راد 1-1 یه اک

 هو خنیا رب هوالع اهنآ زا یضعیو
 ا زا هدوب یا«زادنایبدو رفیا راد

 ها ۱ راد یکی د اه لک ز) و ی#) | وس و تاعالطا

 هجیتا رد دن را ذگسیم امئیس رثه یاس ار[

 رم هبنشم مه ناشدوخیا رب رسما نانچ
 و ۳ سا ملات هک
 اه راعهاشز ادن زاسبم هک | دیتالذنبم نیمه
 ۷ با یا اهدیس

# ۱ 
 یرادقمیمایف رهاب هک تسا دارقنیهب اه

 رفت نیدنچایدنچ نیضددو دننک هتخ ودن |لوب

 شو وخ لای رکا و دننک « هلال ار

 و [۳ 1۳ ۶ ها دنسپب ده مات رظ هد
 یاهنوذ هک دننک یم ششوک ویعسمک یلی ۹

 راکب نا رگیهرد هچ ودوخ ردهچار فلتخم
 7 رتماتبسن یاهملیف تبسانمب | ریخا ی ودن زا دن
 3 3 دم[ رازادب هک ره طظاحا زا یر

 جوب اهویدوتسا یضس لخاد رد هک ی دوس

 ۱ راک ۹ ما و دوشیمهدادیتالوحتدب ون ای وک هدمآ

 راک و یف رط زا حلطم دارفازژا هدافتسا

 فر رطزانوک ان وک تاراکتاوقوذ نداتفا
 دد.تم | مهمه[ دوجر هار نیا رد رگید

 ی اه زیچ هک تَسا دره رایس لاحنیا

 3 لب ج زا فرس ریم رظنب ی با ]ار هاظ

 وه ۵ همل اطمیتق و هک ی نیمه

 :«دوشیم دوهشنآ رایسب شزرا
 4 تناکم ظاحل زا لقاالو درعک را رق هجوت
 ِ . دشابن صقن یاداد

 گی دل هب لاس دنچ زا یلادص تا رثا

 + دم اش اد دوجو و یلاربا
 ۱ ۳ ها کم مفضوب تاقوا یضعا ی د

 سا هدوب 1
 یقه 09 1 ونک يبدیابیاهیالنم
 هل یدک ورم ی , یادصلثم

 روخ قدر 0 اب دوریم هارد شرف
 ۱ هتشادن ناب تهابش الصا یباتک
 زام اس نوب اصالت و

 ۱ كررب هن اخ راک كي یادصلثم
 1 4 ه ربع و هد و

 مد جون ءرج زیچچیهب اداهنیا
 ةوذ ن وا لاحنیعرد و راکب یگقالع
 ردو دومن لمح ناوتیمن هقیلس
 دا دوس ِث رد اهزیچنیا
 ۱ 1 24 ۴وم لات

 تو 3 1 ۳

 ی ی



 ه-

 ات

 [ هود تمالع

 ار و دی ی سس ٩۹۰۰۰ ًََ ۴

 میس امنیسه راتس

6۱۷/۵۲۲ ۸ 

 و نا رسفا یناک دنزیا رجامز) یگند ماهن ملیف یار
 سس ۰ ۱  ه   ظت ی ات

 یچاب ] فورعم ةایبق ناتسوپ خرس اب اهن آ ةزرابم ۵ یثاکبرم ۳
 و) یاهملد ه راب رد همالک ۳۹

 ۱ ت راه | تار ور ۱

 هینفا و هل عواع ۱,۱۱ ۰۱۲

 و ۳ 3 أ ۳ 3 نا ۱ ٍ
 ِ ات

 یاهتشذف رسزا اهویدوتسانا ریدم هک دو,

 یئاهملیف هیهتب ع و رشپ, اکی رمآ برف مدرم
 نایم رد اپملیف ع و نیا اقاقتا و دندورن

 تسدب یرمظن یب تیقفوم اکب رمآ مدرم

 زا زواعتتم هک نونک ۱ سبلآ زاو دروآ
 یاهین ابمک نابحاصمهزونه دوشیم لاس۳ ۰
 زاددع هدزاود یلاشش یلاس یراد ربماین

 یم هچنانچ و دننکیم هیهت اهملیف ع ون نا
 هک اهملف نی ااین دمای: رد اما رقت نونک | دیناد

 ) ماش

 اب , تسا هدرک ادیپ یدایز ناهاوخ اره
 ایس [ وژاب ورا یاهرودک رد هکنا د وج و

 یلامئیس ربغ و یتامدیس تالحم فرط زا

 تفلاشم نرتس و یاهیلءف شن اما اب امن رم

 زن هک دوما راکت | نا وتعما مه زاب نوسیم

 نب اب یملیف دنن | وتیما نی راس اکر رم آ روشت

 رد ًاریخاربن یفرط زا , دنیامن هیهن كبس
 لودم یرتفس تفد اپملیف ع وا نیا هر

 یاهمایف رخاوا نیا ددتچج نیابو دوشب*

 و هدرو] تسدب یدایز تیقفوم (نرنسد)
 یدک ] رد لاسره اهن ] زا یضمب نیس"
 درام تفای رد دیهسناک یلامتیس موع

 مایف ناوتیم هومن یارب د دن وشیمراکس دا
 نآ  لصفمح رش هک دریماناد ( ر+ ۱ ان طسو)
 2 دل ام رقم هلی ام ررامش نی 2 ,

 _ بوورامش "77

 دنا هتفرگ دارق !

 < هدیسان یب رغ ید 1 ن رسد ۱

 ؛ ( نیش ) نو یلاهمایف نی

 ع ون رو تاب راه (ناجیلد) ژل (زورک ادو)

 لاقتسادروماج هیهدد و هد وب رطن یب د و

 هیهت یاهیناپمک ناپم رد »
 لاسدوبن وبین اپمک (نرتسو) یاپلیف هدننک
 هیچ هق الع نی ریاس زا رتدیب لانشن رعنا

 ناوتیم ًابیرقت لاسرهو دراد اهیلیق نینچ
 ع وا زا شیاپملیف موس كس 0 تل

 هتفه نیارد هک یملف - دشابیم (نرتس و)
 زا مبیگ امنیم یفرنعم زبزع ناک دنن | وخیب
 هام دد هک تسا ینابمک مه تالوصحم
 هتشاذگ شیامنا شرمیب کی رم رد هتشذت
 تماله ) ناتساد هک دوبیندم . تسا هدش
 راشتن الا ثک هلحم رد یقدواب روطب (دود

 یدایز ناک دنناوخ و دشیم پاچ ( تسب )
 ات داتفا رکفب یناپمک اذل دوب هدرک |دیپ
 روظتمنیدب . دیامن هیهننآ یود زا یملیف
 فورمم ةدننک هیهت ( یتسیداچ دراوه )
 یرج ) و تشون ًاصخش ار ملیف یوب راذس
 باغتنا ملیفین ادرگ راک یارب زین ( رب وه
 تا ایارد ۱۸۰۲ لاسرد ملیفنانساد . دش

 ملیف ةدننک هیهت اذل دتفایم قافتا ان وزب 7

 ده دیه لبکشت ار دوویلاه تالوصحم رثک | نونک | هک (نرتس
 باضتنا یدادربیلیف یارپ اد تلایا نامه
 ۶ ون ولحم رد ملیفیج دا ی اه هنر هباک و

 مایق نیا . تسا هدش یرادربلیف نانساد
 هتشادرب (رلاکیثکع) عون زا یگنردوطب
 یناپمک بوسخ یاهلیف ژا یکی و هدش
 . دو مرامش لاسرویت وپ

 و دنمرله ةشيب رثه ( زوردن آاناد )
 ناتساک لد وا نب ارد دو ول اه راک هنهک

 تلوا نیا و دیابذیم ءافیا اد ( یدیلاه)
 لاسدوین وبینایم؟ ددزودن ] انادهک تسایملیف
 زوردت] اناد لباقملد . تسا هدرک یزاب
 ابی زغداتس (یدول ریاپ) هدهمب ملیف نیارد
 شف رد هک هنشک لوحم ین ایمک كمت اب و
 یاس . دوشیع یهاظ ( سناوا ادول )
 و دن رادن یترهش نادنچ ملیف ناکشیپ رنه
 مایلی و)(نو زی دسک د) ناوتیم اهت ] نایمزا
 1 د رب مان ادا رسنیس)سالک ود)و (نماات

 ۸ ۸ همجرت نودب ملیفنیا شیامل تدم
 لاصجدام هامردمایف نیازین و دشابیم هقیقد
 لانشن رتنیالاسرویل وب یلاپمک طسو: یراج
 هک ناربا امنیس و هدش رداص اند مامش
 دیاگدزاداد قوف ینایمک یک دنیاما نوک |
 دات مادق)نآ شی امنب رگیدلاسدنچ زا دمب

 3 ۳ یرواریاب و زوردنااناد ا# - قو : زاد یرول ر 1 8 ۱ ۰ ملیف زا یجیبم 1 ح ۱



 ۱۸ هحفص
۱ 1 

 را : ۳

 امنیس خت رات

 یردولف ترب ور : ملقب

 بک بسم عیب
۱ 1 0 ۱۷ ( 

 لع درو[ رد لس را نام و ۱ ۱ ۶ ۵

 ( راداف و لچ دا. 1 »۱ | زا 3 وح هل ز زم جاش

 زل زا و( جت راه زا زاچ ] 4 دنوومن هبهم

 دعب لاس لا 2 وب «2 رث ی زاب نآ رد یلسس

 ی ردت رس زا وب 2 وس لحن و نام ون گی د انکر هوا

 یاپمایف 4 چت هر و رس زا دت و رک تبص زا

 ۱ مس
 فو تو د وین ی را زن

 ل» رم ( هلمل لاک ۱ هرودنیمه رد

 1 هک را ۹
 11( ۳" اس ردشس لات کف یی بس ان,یتقبآ رش

 سنادولف ) تفرک میمصت « هوب فورمم

 زا دوس دزن رد راک یارباد ( سنا رول

 ۱۹۱ ۰لاسرد . دناوخآ رف( فارک وبب ۱

 ( نامید ) نا.ایخ رد ( هلمل لر ۱

 یاه راکب ودومن سیسأت یدنچ یاههاگ راک

 و نواعتب دعب لاسودو تخادرب یلامتیص
 تیک ا# گی ماگ هتمع رایج تک ره

 (كنب رچکف ونمملیف لاسدوین وب ) یئامنیس
 هک دو ناوانمهرد . دومن سنحأامار

 لوفشموا تباسق رب یرگید یاهویدوتسا

 ه زاتسمه ( فا رگ وب ) و دندوب هدش راک

 ووب هدومنا مادختسا یرگید .هیدج یاه

 ودن د رکیمتک رشمهاب زین ناک هدننک هیهت و
 هتساک بیت رتب كروک یاهوبدوتسا دادعت زا

 قو دوتس ۱ ۳ رماسدرد هکنی ااتدشیم

 ( یناپیک رچکیپ نشومسنیل رد ) فورمم
 . دش هداپنانب ( نکیتاوتیاه ) هلپسوب
 مانب اد وجارجام یکیزکم كي نکیتا
 یور زاات درک مادضتسا ( الیووجن اب ۱
 وا بیرغو تیجف یاهراک و اهترثاسه

 نیمهردو دزاد رب ملیف

 ۱٩۰۳ لاس زا ار دو راک هک رت راو

 وهدیسد یلاجب مک مک دندوب هدرک عورش
 دسادوب هدوما تسرد یددعتم تا وصحم

 و هتخومآ هک یتاییرجت رثارب هک یمسق
 و تیثن دندوب هداد مان یلاهراک

 تداحاهن ] یارب یلانیس نونفدد یزارف
 . دون هدش

 . مایلیو ) كنهرس ۱۹۰۸ زیلاپرد
 وک اکشردداددوخ یاهملیف هک ( كيلس . ن

 تساوضیم ناتسز عورش اب دومنپم هیبت
 ار (وتسب رک تنومتنک ) فورمم ناتساد
 یا رب عن اومو تالاکشا یا ودنک یرادرب ملین

 تقا دص رذ وب | : صیخلت و همج رت

 ۳: رمآ
 یا رب تف رک میصت توحنسازا دوب دامشپپ وا

 دی اما تمی زعین رفیلاک هب نآ یداد رب ملیف

 تشادن تسودارو ادب رولا ( كل ۱

 اهدص نآ یاه زادن امشج و رظانمزا | رژ

 زو رثبا-۶ « دو هدش یردادرب ملیف همن

 روصت اهملیف ناک دننک هیهت و نانکیزاب

 یا رب یب وخ زا رم ی رفیلاک هک هلو یکم

 ردهدش هه یاه ملیفو تسا یزاد رب ملیف

 ره ؛ دیش ده وا هجا وم تسکتشاب

 : وم

 ان 7
 ی رغ تل ایا نب رغ] هک تلابانیا تروص

 زا ار مدوم تسا مارآ صوتابقا لحاوس

 ملیف ددعتم یاههتسدو دیک دوش نرش

 یدادریلف یا رب نادادرب
تعد زه اعت اب

 

 ادج تمسق ؛ تلابا نیا یلاحرد دندرک

 بلفا مد رمهک رگید تالابازا دوب یاهدش

 نیمه دندشم« لاکشاراجد ؛ طابت را یارب

 هدمآ اجشاب هک ۱د نی دمک 4ترمو 4 تیج

 هاو «دش لاعشا راجد یل وب یا دندوب

 دنتشادنار كروب ون هب تشک رب

 ناگشیب رثه هحههک كیلس تارجاما

  ناج » : لا رتشاب «دیدج یشنم » ملیف «ولتساک سبروم» تبقفوم نیلوا

 دوب «رثر ینارولف»و « یناب

 امنیس هداتس - سو

 وک اعبشذازورجنپ تدمرد نرتاباو دوخ

 تعنص هک درک تباث « داتسرف ین رفیلاک هب
 نیودت و نیوکت لاح دد یلاح یلامنیس

 . دشابیم
 (تیفی رک هو .د ) ۱۹۰۹ ریماسدرد

 رد و درک سلسا ] سا هموح هب ی رفاسم

 هرهت اد دو رظن دروم یاهملیف اسن"
 . دوما

 تک رش ۱۹۱۰ لاس لااوا رد
 یاهژاتیاه وید وتسامایف هاب ( 21۳6 )

 تس رد ( یس رج ویا ) كو رب د-) رد

9 
 | رب ژد وما تک اس هتبل | مه فارک ات, و

 ناک داتسو دشیم هدزیلاپهف رح مهاج؛ | رد

 , دن دبتسد زا و زاکب یدب دعح

 نا ( لابمعک ادالک ) 4کیروطب

 و ۳۵0) 6 ملیف ددیزاب اب( كن اب زیمج)

 ۰ دون تننک یدانیژ تیقف ومو ترهش

 یفورعم ساءاارجاتاب ( هلمل لراک )

 هب وا ه-داهرصزا هدافتسا ابو دانش"

 تک رش و تفلادریدوخ یوبدوتسا 4مس ون

 ووبل شیساتار ( نشیدوبدوک مايفدل رو (

 . ملیف ویدوتسا نیا یزورپ ثلوا و

 هک ؛ دون /( 6 ۱۷ زوطزصع ۲نصوع )

 روهشمهراتس4 تیترامنایویو » تک رشب
 ۰ ۵ روت ۵ دیس هیچ نامزن ۲

 (مایتان)

 - ۴۳۱۵ رامش



 . تا

 پر روس ین دو هم ناگشیب رنه

 و لالحم یاپملیف ةراتس « فک اع هببعت »
 رش وبعحه زور رما (ق رم

 ةراتس یگشیپرنه یارجام را یرصتخم
 روشک درد یدادربلیف تمنص یقرب

 قرش یاهنیس خیدات ردیدب دج لس , ۳

 یلاپجنادتقالع لباقمرد یاب رثه :لاعیم

 فک اعهمس»ع دن |هد رک ادیپیرص»یاپملز

 یک یرصم نیشت آ یلامرخومو ات یار

 دادمتسااب هک تساهنیسناشخ رد ناک را
 و ترهش ( شی وخ ریظنیب

 امتیسب دنیق الع دا رفانیبام ,بیحع کن نیر

 تسا هددو] تسدب اه دوشک مای: رر

 هشیپ رنهنیا یاههلیف زا لابقتسا هکب ر ولم,
 یرص«یداد ریملیف یاهءنامک هک 9

 تم اق رب رز وعدع# یوان دادرارق د.قع یارب

 تقفاوم نددوآ تسدب تهجو هدش دبدش
 یقوقحنآ زیمندرب الابب ریزک ان هراتسنبا
 اهملیف رد یاب یا ر» ییتس بیم هک فا | مدرک

 <« یزوف نیس » دانسا . دنزادرب واب

 یا رب هک یرصم ریهش نادرک راک و تسب رانس
 وناک داتس مامت زاشب 4 فک اع هما د

 ؛ تسا لئاق مارتحا یرصم ناکشس رنه

 « نغلا» تالجم نی ربخمهک یا هبحاصمرد

 هداپرد وارظن 4بمجار «بکاوکلا» و
 دتدوب هدروآ لمع ؛ یرصم ناگتشمن رنه

 « فک اعهمیعن » هک دوب هتشاد راهظا ًاحب رص
 ۱ یل اه وی رانسهب دنا وتیم هک تسبا هشیب رثهاهنت

 ۱31 1 دهدبحور منکسیم میظنت نم هک

 نیارگیدفرطزا ؛ دزاسیلاشامتو بلاج
 نوفردیدس زین ودادعتسااب یردقب هراتس

 هک درادتداپم و طاس: زا و[ و صق ر هفلتخم

 ۹ حایتحا و 3 یلامتهار 4عق ذ كباب

 هتبلاو دزادن نادرک راک یدعب تاروتسد
 مامت هکلب تسین یاهنتب نم هدیقع نیا
 رد ار رظن نیمه زا ی رصم ناث اد رک راک

 هک دن راد ناعدا یک و هتشادیو هم زاب

 رخافم زا یکی ( دنم ره هداتسنیا یتسا رب

 < فک اعهمیعن 2۰ دشابیم رصه و وشک یلامنیس
 دوو هبصرس مد شس لاس حسب د تسدسم»

 دوبن شیب یلاسدرخ لفط زونهو درادک
 نتف رک | رفیا رب وا رد یبیجع وذ و طاشن ه"
 هک اسل] زاو تشک رادیدپ زاوآ و صد
 هتشادتسود لدو ناجا ادوا شنیهلاد
 یرگید دنزرنو دنتسنادیمدوخ مشچ دود
 یناتسبد یقیس وم ملعم یلامنها رب دیرتش | دن

 نی رمتبا ریو درکیم لیصحتاجن آ رد وب
 ز ونهیب رطنیدب و دنتشاداد زا و[ و سل د

 دادمتساشوسغ همیمن اد ناتسریبد نآ +

 وعاونارد ابی رقتهک دوب هدناسرت 2
 ,زاتس و هدرک ادیپ تراهب اهصد ۲

 5 ی

 هبس |
, ۲ 

 ۱ راه و

۱ 

۳ 
 هر ی

19 7 ۹7۹٩۹۰۰ 
 روی تینا وب

۱ 

 تر. سس سو سس تس تس

 هبتاخاب .دوب هدش یناتسربد تاشیام لدوا

 ] هیبنا هک دوب مزالناتسریبد هدود نتفای
 | زا هدنب راکب عامتجا تمدخرد |ردوخ رثه
 " یویدوتسافرطزا یاهمات هکیتنو ورنیا
 یاهملیف رد تک رشرب ینبم < ما رهالا »
 اندکی اب « درک تفایرد ویدوتسا نیا
 نوچو تن ریذپ| دداهنشیپنیا ۰ فمش و روش
 رسکب دنتشادن یتفلاغم مه شردامو ردپ
 شیامرآ زا سپ وتف روید وتسا ری دم قاطاب

 دادرارت دندرو] لب وا زا هک یکچوک
 هراتسخیراتنآ ژاو دنتسب وااب یاهلاس و
 بیجع یک دنشخ رداب < فک اه همیعت > لابقا
 زورماب ات هک یمسقب دوبل شباتب ع ورش
 مامت رد و تسای رصم ناک داتس دیس رس لک

 ناداتساوخ شیاپملبف « ناهج یاهروشک
 . دراد یدایز نادنمقالع و

 تمک ی رصم یاپملسق هکنیا دوج واب

 دنچ شیابن اب یلو دوشیم دداص کی رمآب
 نایمدد یا هقباسیب تبب وبحم اهن زا ددع
 لابقتسا هکب دوطب درو تسدباکی رم] تلم

 ی رصم هشیب رثهنب| یاپءلیف زا اهیئاکی رمآ
 نآ رب اد لاسروی وی ینارمک لماعریدم

 ویدوتساب یفارگلت هرباعم اب هک تشاد
 تمب زعیارب ینوعد همیعن زا < ما رهالا

 یاهیلیف زا یکی دد تک رش و اکی رمآب
 نا زیم ۰ ددوآ لمعب یناپیک نیا لاکیزوم
 رد یردقب زر رما همیعت تبب وبمو ترهش

 یتح هک تسا هدش دابز اکیرمآ رسارس
 نبرتژا میت رب و نی رتمهم زا یکی هک میت هلجم

 شیمداشود یکیرد تسااکیرما ری
 ۳ ۳" ۳ م ۱

 تسااکی رم| تالجم

 تسا یئایسآ ةشيپ رنه لب
 ۱ ِ 2 ز اشخ رد

 هراد یناوارف نادنمقالع ناهج ممد ی" "

 شعب ۱٩۵ لاس رد مهرابکی دی درگ ۱

  نیوژءامرد رمالارخآ هک دشراچد یودارب

  لیق لام ود ..دیدرگ یقالطب رجنمدس

 ودوس هیهت ( ندا وهمایلیو ) تک رشاباد

 9 شیما ض رعس و هیهت تن وماراب یتاپک دداد 1
 ۱۳۱۳ ۰ یخ رو اه نآ صلاخ دوس و وراذک "
 . . . تعاب و دژ رالد نویلپمودهب رس کی رهآ ۱

  یوعهیضواراب ( زیتروک ) هک دید رک

 ۱ درد (نوسی رک نب رثاک ) تک رش اب < نه ک

 .. ۰ تیابملپ نیا شیاد ودیمو تو الماک ی یهم |
 ۱ - دد رک هفاضا وا تب ویجمر ترپشب هک دش

 "و
۱ ۳ 

۱ 3 
۳ ۷ 

۲ - ِ 1 
 ۳۳۱ ۲ بم ۳ ۳۵

 امتیسونأتس ۱

 لاکیزوم

0۹۹۰ 

 /آ ۵ هحفصز] هبق ۱ | زیتدوک لکیام
 مار زد( زبت روک لکییام) .تخاس( نب هناج) ۱

 1 ش یتغسب راب ود وءدوب ی
 ۱ ّط ووبغ ولب نا رود رد رارکی مدید رک قشهدنب
 -  ووهشمهراتس< ون وج رثینج و قشع راجد

1 
 [ . .لاسداهچ اما دونجاودزا وااب لاساه و

 

۳ 

1 

۱ 
۱ 

[ 

 -. . دوش لونشم راکب
 1 نان ادرگ راک ا یکی( زیت دوک لکیام)

 .. ایلاتیادد هک تسایلاکی رمآ روهشمو مانی
 و و داهتشا.دداد یناوارف ترهش اب ورا و
 ۳ ٍ اب ناوتیم عبرعآ دد اد وا تیف و رعه

 و( اکیسهوبروتیو ) لثم ینانادرک راک
  هسیاقم هنارف و ایلاتیادد ( رآ ون دنا ژ)
  فیدررداروا مان ناوتیم كشنودب و درک
 . .  هادرارقامشس ملاع ریهش ناتادرک راک
 ۲۲ مرووراک 2 مانب وا در دح هم هک اکته

  دمآ ابثیس هدربیورب و دیسد نایاب کی رمآ
 .  یاهلبت هیهت ردوا تراهم و یرثه دادمتسا

 3 زا هیجبت و واسکع دوارگباد یا هحفص

 .ناریادد .دوبهداد ضصاصتخا شاهی اد رثه

 .  یکیاد < فک اههبیعن و ابنیس نادنیقالع
 و دشنادیم یرصم ناگ راتسنب رتب وبحم زا
 یاهبلیت زا ریظن مک لابقتسا رما نی الیلد
 . اقادمیف یاهملیف هشیپ رثه نیازذا . تسوا
 مدد ؛ دناهداد شیامن نارهترد نونک

 ( ید مامت ) دنک یسورصع دهاوخبم
 2 / «داپشن] - یداش مهاب همه - ك ریس رتخد

 لک ید یلاتشور - هبصق ریمل - یرصع
 ِ < هنرواسو یل اهملف و - ني ریشندع

 بیجار
 ۳۹ ۳ ۳ تل 1

 لا رک تت سی
۰ ِ- 2 ِ" 2 

" ِ ۱ ۰ 7 

 ۱ ۳ ٍِب
 ِ ث

4 
9 ۳ 

 ز ۳ ّ

3 

 حر ۱

7 
 ص- ی +

 سس

 _ث ۳

۳ 
 ۷ یسب ات تا و و اد ت



__ 

 را دل تسا| وخ یم نسداج هک ۱ ز 2 زا نی ۱

 راک دایب تدوح دزن ۲ دهد

 هب |ر د راک ندزاو

 یاجوت لک

 رپخب بش . , رادهگن

 . دش دود سیس و داد تیورب
 هک روطن اه زیرولف دعب هظعل كي

 ,, تشاد رارق تیورب دانک رد ؛دوب هتفک

 قلا ورد توکس هقیتد دنچ زا سب

 اب هشیمه یاربام تسارتهب .. مزی زه

 دیایارب یداد لیمای ۲۰۰ مینک یک دنز مه

 ۲ میشاب رگب دکیب قطعتم

 یادصاب ودرک رکف هظحل كب ك رتخد

 : تفل یاهتف رک

 یگیدکیا امحا ود زا می وگب دی اب ه اقحأتم

 رگیدکیب ام هک ردق نیمه .. تسی ح الص
 بهعت وت دیاش ., تسا یفاک میتسه دنیق الع

 یا و.منک یم تفلاخم رما نیااب هک ینکیم

 ؟ماهدرک یک دنز رد هک یتایب رجت یور نم

 رپهش دد نم هک ینادیم .می وگ یم نفس

 رد هک نیازالبق و ماهدمآ ابندب یکچ وک
 نامدوخ رپشرد «موش مادضتسا پولک نیا

 یلاوجاجت [] رد , مدرک یم راک یاهراب ارد

 ٩هف الع نم دوب یدنمورت هداوناخ زا هک

 حاودزا هدعو و درک | دیب

 سب یلو . دوبهداد نبی زین

 تفک كرت ارم یتدسم زا

 دوخهداوناخزا یرتخداب و

 تقیقح رد ینعی .د رک حا ودزا

 یرتخد اب تساوخیمل وا

 دنک یه راک ه زاباک كي رد هک

 نآ ذا.دشاب هدرک حاودزا

 ردق ۲ متف رگ میمصت نم عق وم
 زا" یتک هک منک بي لوب

 ۲ تسارتپپ ؟بوخ . ۱ دشاب

 .تحص هزاب نیا رد رگید

 میگن
 عازن ماپتاب « ویک ام

 تسپ ندرک اهدو قوفاماب
 4 دش هداتس رفنادن زبدوخ

 تیورپ ؛ سک ره زا شب

 بشا ]۰ درب یمجن دغ وضوم

 هد وش تد اه ف الخ رب تب وه رپ

 ":7-ِّپ ۹ 9

۰, 

 ) رتسکنل ترب :ناگشیب نه
 وبگ ام ولحا آ ۱ [ رز انیس ثكاز | رو - (ن راک ) راک ا ر وب ذ

 ایبملک ینایمک لوصحم . نام رد رف

 اس نو

 حورجم تخس هکیلاح رد « ویگام »
 دد رابکب كرم زا لبق هک

 ۶۶۹۵۸۲ ۸۴۲ 1۲0 ۳1۳8۳۲۲۲۲ .تردناد احیا زا

 - ( تبورپ ترباد ) تفیلک یرمانتز
 وه - (ندرا و نوتلیم : نادرگ راک ( زیرولف ) دی ران ود . (

 ما رهپ : همج رث

 لس ی

 شرکف ونک ۱میا رب هک یا اح رد رگفییا

 مده 4 اِ ژاب رس یلاوح ز د دو تحا ران

 . تخادرب ندز

 اد یدرم هیاس هداج طسو ناپک ان

 ( دزادیم رب مدق هتسهآ هتسهآ هک دب 3

 : تفک وتفر رتولج تیوب
 .تسی ندز مدق یاج هک هداج طسو

 ۱ ؟ دیراد یشک دوخ لایخ رگم

 دوخیود وا یادصندینشابدرم نآ

 ندرا ونابه ورک رس تب ورب؛ دن ادرگ رب ار

 كانمغ و هتفرک یلیخ ندداو ؛ تخانش ار
 ؛ تفث تیورب . دیسریم رظنب

 . , دیئابب رانک هداج طسو زا

 رپ یاهغارچاب ین ویماک مقوم نیارد

 رد دعب هظحل كي و دش كيدزن دوخ وون
 ار شرس رفوش « درک فنوت ودن ۲ رانک

 : تفک و دزوآ نورب ه رجب زا

 ترفاسم لاسیخ اهامش زا كپ مادک
 ۱ ۱ دیداد اد ایند ناب

 اد ندداو نابسهورگ نویماک رتوش
 : تفک سیسو تخانش

 اح یخ یلبخ تفگ « تبورب » هب دوب هدش
 منیبیم ارترگب

 ۰ مس امنیسو داتس

 ۱ نایهورک زمب مهاوخیم تر دنم

 ند) مدت یارباد یکا-ن رطخ یاج ایش

 حو رچم كي لاققن ایا رب ام« دی |هد رک باعتن |
 مینک هلحه یی یتسب اب ی

 ته رسب ی رک هلمج نیا ندیذش ۱

 شوب و دناهک ان* تشذک تبورب زغمزانرب
 : تفگ هلجعاب ود زال اب ار نوما

 ۲ یتسه وت نیا. ونک ام
 شتدوص یور هک يا رد ویک ام

 ار شنامشچ تمحزب و دوب نوخ یاههکل
 : تفک تشادیم هاگن زاب

 لبق هکنیا زا ملاحشوخ یلیخ تی و رب ۱

 ۰۰ می یم اد وت ازگاو رابکب كرم زا

 ۱ !رمدکلو تشماب ردقن ] نسداج نامه و رک

 ؛متفر لاح زا هک تفرگدوخ تابرض ريز

 هیجل ۲ دن | و یم هک .. تسا هدیس زارف نم

 ., دنامب هدنزو دنک لیحت ار كنک

 ۰ زی زه تیورب ظفاح اد

 سرسو دش هتسب هتسه] ویک ام نامشج

 : دز دایرف تبورب ؛ تشک مخ یف رطب
 ءد ۷ ویگ ام ۰: ۱ ویک ام

 تك 0
 ۲ رو

 تا
۲ 

 ۰ سن

۳ 



 ۲۷ دن سس ناتساد هر قر

 سس ۱ 1 1 نو
 اهنتس نه راتس اه* وبا رس ۰ ترا ب ۱
 ۶ : رس یشداو

 2 و
 هد رک غ و رش

 نامشچ 4 اغ )آب رودس+ تجار م ۱ 1تا ای هنر 4 رز | تل

 ایا و۵ ۰ بل وب ترا 1 ۵

 را سا ار
1 

 یا ۲ اژ یاه 9 9 نه هل

 یادش | زر ردعب تفارسطا دد تبورب بعن" یاد رف

 هلیح دزوم دزیممدق ۰« یفدهنتشاد نودب «اعز

 3 و یاهبم» "نیا ۱: تفد هار یا ۱ ؛ رج نآ را ۵ ۱.۱

 هداد دار زا ۰ یدرف نیرخآ و دش لس م ۲
۳ . ۰ 

 ید و زدن د ون ۰:۱« و خیس ناده ورک كم | نو این 7

 ۶ 3 وا داود هظحل نآات هک تبو
 ۶ لوح یا ا وه : درگ تیقمت ۱ )ید

 .دن د رک كياشب سا یه و ماهیا لوک

 یا وو> دوصعم یارجا یارب | دا[
 و : و رب
 اه راجفناو 1 ۶ ۰ یه بسانم
 تاک

۳ ِ 

 ید یاف وغ ۱ قاتهدآ ۰ ۱ سیب

 هد رنک" أیب و تک ی دعا نسداج نابه و رک

 كريم . دوب ؛ینفک هاگن کت کنان

1 ِ_ 
 اس یا ۱

 ۱ ش رس تر

 یلیخ هکنب | لذم لا ؟ یهاوخ یم هو جح

 یهاوخیم ۳ و دیس تل ته رز یا رب

( 

 ۷ 7 ۱ ۲ ی ۲ یا.داوش

 ماقتنا هرخالان تفک و ه نومن «زیرولف 0 هبور ! و رب یستویاژ و ۱

 متفرگ ما تر و م 7 ۱ ۱ ۰ یا  4هلمح و روم ۱۳ لس مد ار وت 1 ُا هراجبب ی«ویگام» نس 18 یک ان وا ۵ ۱ ۱

 ردنب زا تدخ اپ هانی نا 7 7 ۰:۲ یاه هلمش هکیلاح رد و 5 0-۳ ۳۳ تاج اکیا ناوانیس ۰# )شر اف و * ار دوخ كرزبدراک ناهکان هسدا
 113 دن د رک یم ماند «روب راهلرب 2 خر س 3 ۱ ز دز زد تور دن

۱ 
۱ 

 س زا ریب
 1 بم قوس دن و وب هبق ۹ ۳: (ل لب ۳ 8 سس

 قدم نوگن رسنیم تساد ید رس وج ۳ 3۵ وا هدادواب
 ار ردنب هک یا یتشک هشرع یود ۱ ۲ ۱ ند راو
 ناوجنز ود روسیفک نم تك رتاکی رم ۲ دصفب نددوآ دراو 0 ۱ دف

 ۳ ۱ ات 2 ی لر لس 4 ]| و 3 ۹
 یتشک دانک هدرنب اد اپجارآ هکیلاح رد دوخ یناهک ِ و 0 ماقتثاقرب . دندوب هلمح هدام] ودره

 ۳ اهتا یا یاب رد هد وا هداد هیکت ۱ در دش ع | زن ۲ درشح ز در تب و رب نا.ثحرد

 كي . دش ع و رشودن [ نایم یاهنایشحوو

 هب مدقدنچ . درک یاهلان نسداج دع هظحل

 . دطلغزد نیمز یور سسو تفر یقع

 قاطا لخاد هلجع ابدعب هظحا كب تبورب
 یاپهتسد هدهاشم اب زی دولف . دش رب رولف

 : تفگک وا هدزتشحو هنایقو د وا | نوش

 ۰. هداتفا یفافت | هچ

 ار هراچیبیویک ام ماقتنا هرخالاب -
 ؟  ۱

 الاح .۰۱ یا هتشک اد یسداج و
 ۱ یثکب یها وخ یم راک

 / درک یهاوخ یفخما رهوئاب]

 . یشاب هتشاد لیموت هک روطره -
 رد « نسداج نابهو رک ندش هتشک

 یعدزاب «دوب هدرک ا.یلاغوغ هناغزاب رس
 نتیپاک ی دو س ع ورس یه آطا اه

 دن دادرا رق یل وجزاب دروم زیل ار سا وه
 رانک رب اب : دش رانک رب راک را ماساا رس

 قالط یاضاقتوازازیل شرسمه نتیباک ندع
 ۰ و وعا

 نی ذا نسداج لتف یادصورس روم»
 راجفن| یادص زور بر هک دوب هنف را
 . دناژ راد هناخ زاب رس نامتخاس یدب۳

 تیورب اهینویاژ هلبح نابرج رد

 دن درک یمرکف شنا راطقبه . تشادن روضح

 رضاحصرتزا ؛ینارحب مفوم نآ ددوا هک

 یو ۰ دنک تمجارم هاگیاپب تسا هدشن
 اب تیورب هک دوب دارق نیا ذا هیضق لصا

 كي هکنبا رکف ( اپل ویاژ هلمحرخ ندشش

 وا هک دوب ,دشن نآ زا منام تسایرا رف لتاق

 تساوخیمتب وربا رب ز؛دنک تمجارمهاگیاس

 .,دن ریمب رگیدکی دا وجود نازاب رس ریاساب

 دوب ءدشنا ود هاگی اب ف رطب هلجعاب تی و رب

 یاهروت نایمزا تساوغیمهک یماگنه و

 :.دوش للخاد هناخژاب ربس فا رطا یمیس

 ..! تسیا : داد نامرف كيشک زاب رس

 شیپ نانچمه و د رکن یلانتفا«تب و رب
 ۱ تفریم

 ۰۰.1 نک فق و7 نیم یتسه هک

 شوکب هلولک كيلش كشخ یادص

 دیطلفرد نیمزیور ادصیب تب و رب و دیسر

 زا ناژاب رس ریاسو ندرا و دعب ها دن

 وارانکب !ددوخ هلجعاب و هدش ملبطم هیضت

 دوب اهتدم عاعش زاب رسیل و ه.» دن دثاسر

 ندا وزیدولف ۰.« دنت-ب رگن یم اد مادآ
 دن درک یم تكرت ار روب راشلرپ

 اب و ه د ول دو رقس.پن رز زی و واف

 : تشک یدرد رب یادص

 ردنم یا رب ددنب نیا هک یدیما اهنت -

 شضتس ود بلق میرص زا هک دوب یل اوج «تشاد رب

 لتقب اهین وباژ هلمح نیلوارد وا ..متشاد

 . تفک كل را رم هشسمهیا رب و هایس

 رطخ رد هظحا ره زین نم بوبحم -
 وارگید رایکبلقاال شاکبا ۰ , تساكرم

 ! مدیدیمار
 . تشاد تسدرد لک هقلحود نو راک

 :تفگ و دنکفا ایرهب اداهن]

 دهاوخیبعتاد اهتشون رساپلک نیا

 یارب دبابام ابن ندش نرقتماب ... درک

 نابوب زگاو میثک غ ادو دوب راهلرب زادبا

 وارونه یاو ... دننامپ یقاب قباس لکش
 اهلک هک دوب هدناسرن نایاب اد دوخ هلمج

 شوغآ رد + اهل تشون زس .دئنام مادک ره

 ۰ دندش راپسهد یف رطب ای رد حاوما "

 ۱ : تفک ناوجنز
 یارب- نمدیما ۰, .دوب داهلرب -

 رومآم«دب ود هناخ زاب رس طایح طسوب نداد « ظناح | دخ هشیمه
 ۰۵2 وب هدوم ك رت اد ابن د هک . وز دای رف میسیا

 هدشع ورشآپبن وب اژ رادهنماد تالمح

 ۳۱هرامش 7



 او 4 تر

 دود و و ۱# میسساق ارتقا ینت ونعس

۳ 
 ( < هحفص زا هبقب ً

 بسح رب یزوشک رغو تسا فاتشم و رضتم

 وومناسب تکبتا و تک ازنبادآ[ و تایضتقم
 یهاک یتحو دزاد ربیع یفالخا رظت زا اهملق

 نویپمک یریگتخمس كل)ایم زا رر

 ای الوصا هک دوشیمدردش یردقب تاغبابت

 هنسح قالخافلاخم یاپهملف شامل هزاجا

 . اهن[ شیاءن هْزاجا مهرک | ابو دنهدبین ار

 ۱ ملیف یاه رداک و اه هنحصز| ردقت ] د و زدابع

 الوصا رگید هک دننکیم یجیف ر فذحار
 روشک رد , دن امیمن یقاب یقیقح یاتمب یملیف

 ؛ یقالخا رظن زا اپملیف روسناس نامدوخ
 یاپملیف دون ییدص و دداد یدایز هقباس

 ۱ فلاخم یاه هنحص * نتشادب مهتم یج راخ

 نیدومأم محرعب یجیق هی ین رد و هدش ی الخا

 . دتفایم اهن ناجب روسناس
 لامعا نیرتحیارزا زل هنحصروسناس

 ناهج یاهروشک هیلک رد تاشیابت ةرادا
 ؛ ملیف اهرا زه یاه هنسص لاساتو تسا

 رد هنسص روسناس . دناهدیدرگ روسناص

 نیدومأم ةهنازور لامع ءزج زینامروشک
 روسناس تفک ناوعم یتحو دشابصروسناس

 ناهج كلانمریاسزا رتشیب ناریارد هتحص
 ناوتیم هنوینیارب ؛ تسا لوادتمو یار

 سرک ول» لیبتزا یئاپیلیف یاههنحصروسناس
 ؛ < روطا رسما یاپسوه > ۰ < ایژروب

 « تل و راک وناپ سوه> ۰ « هلیلدونوساسو
 اه هنحص نياندرب نیب زا اب هک درپمان |رءریغو
 و هدش هتساک دصرد دص اپملیف نیا فطل زا

 .دن دم[ ردبآ زا یهت و رس یا یاپملیف
 زا یهلیفدو رو زاج|مدعو می رحت 4م

 تاهوضومزا یکیرگنید یروعکب یروخک

 مهافت نسحب هک تسا یهجوت لیاق و مهم
 یناپج حلص و شماد۲ یتح و یللسلا تب
 ات امنیسیاپملیف می رحت و دراد یماتیگتس

 ود هکنانچتسا هتشادیداب) ةقباس نونک
 ملیف شیادل ناتسودنه لالقتسا زادمب لاس
 یدنه رفنکب هکت"] هطسا وب «نیداگن رک د

 رب ًایسذو هدون شومارف |ادشیوخ تیلم
 رگ رامعتسا شن دا فصرددوخ نانطوهدض

 زا و دیدرگ میرحت « دگنجیم ۰ ۰ سیلگنا

 یاهلاسرد . دهآ لمعب یرک ولجنآ شیابت

 لودا » كارتشاب « میک > ملهفزیت مغا

 )او دشوربور می رحت هلثسم اب زین «نیلف
 ناتسود-ذه رد یدامعتسا ملیف نیا شیابن

 ناریا تلود یتح و دمآ لمعب یربگ ولج
 امنیسو دادن ووشک رد | رن"] شی امنةزاجا مه
 هرات ود دوب ملی نیا ةدننک دراو هک ناربا

 سپ <« ریام نیوهلگ ورتم» هناخراکب ارنآ[
 ۱ داتسرب

 اه دب اقعو

 طب ۳۹ . <

 5 -تچ 5 -
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 وهوو رهظ ظرس و

 ۱ و هحفص زا هبش

 (رب وک یداک )نیک لب وومنیادد دن و اد
 وهدش رهشرد تاماظتنا یرارترب وومأم

 رفن دنچ كمك اب یهاتوک تدمرد

 یداوتم ار رلیمكنارف هتسدو راد رگبد

 و رگنتسد له مرصس اروا دوخ و هدرک

 ما . دتس رفیم زک رمب همک احهیارب
 وا دفنتم ناتسود یسالرو دوشیم مادعا هب

 ۸.1 سبحب اد وا تا زاحم دن وشس یف وم

 هک دروشیم دنک وص كنارف و ده د فرخ

 دومام

 و هدرکا را رف نادنز زا تصرف نل وا رد

 رد ملیف ناتساد دناسرب لتقب ار لیو

 تیموکعم زا سپ لاس جم ۱۸۷۰ لاس
 ی ره دهش عقوم نی ددددوش یمعورش كن رف

 :روطب تسا تا و شمار[ رد لیو

 یقا؛دومام رفن ود طقن رهش هقطنممامعرد

 نیانا زیم تسا نکممیمسقب و دنکیم ادیب
 هوس زور تیم ۲-۹٩ دشاب دی دش مداصت

 ثكتنجب هرخالاب هک ددرک یک رزب تامهانت

 دشمیاش شیپلاس دنچ هکنانچ دوشرجنم
 زین و < متسیب نرق سک وف » ینایمک هک
 یه ددص زد « لاس روینوب ینایمک »
 تربطح و السا ریضی - تب ویوفا

 تاب زد لاجم یسمالس كلام رد

 دو "ناتسکاب لتم یلود 2 ها

 یا اکی رم | یاپملیف شب امن ال وصا هک دنده[ رب

 نیا هک دشمولعم ادعب ی او دنذک می رحتار

 ۰ تسا هدو تصص زا یراع اه رخ

 یضعب رد روسناس لیعزورما هچ رک |
 ددو هدش شوما رف هسن ارف لثم اهدوشک زا
 دیدشب نامدوخروشک دننام سکمب یخرپ
 رداب ءرخالاب و دوشیم ءارجا یهجو نی رت

 اب یدایز هده الوصا هکنيا نتف رگ ر فن

 نآ اب الماک یه ورگ و هدوب قفاوملیع نيا

 زوم نا اذپعم یل و «دن راد تفل اضم

 یروشک ره رد روسااص هرادا درج و یک

 نیدومآأم نایاق ابدی اب اماتسا تای رو رضزا
 نایچ روسناس صوصخل | یاع روناس هرادا

 شآ زا رتمرک هی دیاین تفگک نامدوخ

 ةيفح یاه هنحصو دن وشب
 ار هرفو 4« ناگناک > و «ناباونب»

 اه هنحص نیا اربز دن رایسب یچیق تسدب

 | امد تساپتلم یناگ دن ززا یقبقح یتشادرب

 و میدادن ۱ر اپن [ رد فرصت و لغخد قح

 رتهب دوش حطق یلاههنحص نینچ رگ | الوصا
 هکنیا هندوش می رحتملیف شیامن یلکب تسا
 بلاج یاهرداک و تاکن مات فدحژا سب
 رگیفکی از مهدآ | زجم تامطق ملیف ساسحو
 اجب لماک ملیف كي ناونعب وهدومن لصو

 : یک ری نآیارب شیابن

 تیم سس
ِ : 1 

 ۳۹ »اب

  لیبق زا یلاهمایف ی

 رس امتیس 9۳ لا خم

 ن ک لیو ۰ . دن | هدش صخ رم هبقب و هدلام

 ۱ وخ لنش زا هتف اب تغا رفدوخ هفیظ و ز | هک
 3 2 درهاناب دراد میمصت و هداد افعتسا

 3 , دن و رب یرتبید رهشب هد رک یس و رع
 بایب اهنآ حاودزا مسارم هات

 ب نهآ ءاد هاگتتسیا دومأم هک هدیسر

 ۶ نادنزتدمهبق هک ده دیم ع الطا

 مو و تعاسکی وآ و هدش ه دیش

 ۱ یه رهش دراو رهظ مقوم راطت

 ۱۳۳۵: ناسا یار مموا ۳ زا رفن ودو كنارف ردارب انمض
 تشعح و .دنتسهنهآ ها دهاگتسا

 تست

 ۱۱ رضا و ت
 زا هم هو دریگیما رف اد رهش رسا رسناپک ان
 ۱ اد :دنژولیمد وب ههجا وم نب :اتبقاع
 دشا-  هدردنت دارن نمشد لیاقمزا هکنی

 راد 21| رد و هتشگ زا. ره د ریگیم میمصت

 مه یمآ هچ رکا و دنامب كنار۶ دورو

 ۳ ۱ تسا دازیب عازن ویزب رن وخ زا وا
 رصا مغ ریلعیل و دنک كرت ار رهشدهاوخ ۱

 دوخ تیزع زا نک لیو واشارتعا و 9 |

 ۳۹ 17 و تقوندن ارذگ یا رب وهدرک یراد ۱

 لیو + ددرگیمرب رهشب هزرابمیارب ندش
 فن هسو كن | رف فی رح یماپنتب هک دن |دیم ۱

 2 : چ تاقالبپ و دشده| وقت واناها رمه

۱۳ 

 ال ۳

 سود یلو دوریمدوخ ناتسود زا
 5 ددوخ داب كمک زا دریناوجان و

 لب یتحلیو . دننک یمشسویأم
 9 دورمو ناناوج زا یاهدع

 وی 2 مبلطو اد رفن دنچ و دو ربم دن | هدش

 کر فداد كنارف رش اهن هلبکب |:

 دن ۲ واب كمک یاجب مدرم

 ارت *# و هتشادرب تسد تجاحل زا

 هم زا را .زنا و ترفن اب لیوو دیامن
 ۰ . دو ریمنو ریب

7 3 ۵ ۵ 

 ۳ ۳و
11 
 ف

 اکو
 توش
2 

٩ - 

 س 1 ِ
و ۳ توس

 

د تمالع یوم
3 ۳ 1 فر

 

 ِك 9
 < : پ

یه وداظتنا زا مدرم
 هوخب ناج

۳ دیه دیم شوک هه 1 دن ز را
 

و ی 3 سی
 ۱ 

هقیتدکب
 " 

 7 ااوتم

 ۱ گ هد ۱
 ۳ یاههاپ زا یرگید
 ۸ ن چاپ ۳ رکید



 نیوتن

 یهاکف

 آ هردو رما یاه هشیب رنه

 الو تن ناماف و هاش ۳
 ناب ۹ اب" و ز و

 ل /

 ؟ یهاآ وشیم هج یا رب ددا۸ هدر

 بل رم
: 

۱ 

(نب دآ  ۱ ۳ س ور وک ۱
 را می زاب.ه 

 ( ۲ یذاب سورع ) ( س وط هاش ۱

 وت اب نم یه دا ل وب 1 دب وگیم ۱۱ و ۱ 4

 ض اه
 ۲ تست و

 ۲ ۳ ۹ ۱30 ا یدشورم

 ی اد باجع
 حاود زااب بوخ  قیف در: رک )ان سیکل

 ۱ ید ول تا زاب

 نتشادیا رب «تسین دی؛ سامالود اب

 جاودزا | دی و ریسی» و ما ر ] ۲ اد یا ۱

 ۰ ما هد رک

 یا ر» نم تسا ی لی رک داب

 ۱ ماهداد نقالطار 8 رز وطنم ۹

 ً هد و رما یاها دز

 فو رم سعد رنه یهمطم تام ره از
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 : دیوگییم هدهآ رب لاوثس ماقمرد اد
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 نکب «داجیب نم مه

 : ههدیم باوج یضلت تاقوااب رصان

 ویدوتسا زا ثج نونک |امه «عدادنلوب

 ۰ و رم» كن اب و ما هتف رک

 اد نآ نارق شش جنب سپ : ادک

 ۸ دی زادذگی 8 ۳ هزامش باسحب مه

 [ موش نا راب

 ردقن ] راپب ناداب سپ - پوهباب
 هتفهن كأخ لدرد هچره هک تسا عفان

 ؟ درو[ دهاوخ نوریب كاخزارس دشاب
 قمحا ؛ وش هفخ | تراک وب یرفمه

 هک یاهدش هناوبدرگم « دوشلال تنابز

 بوفه ( یا زیمار اهف رح نیا
 ۹ ۸«] رج :

 ۱ م| هتف؟ هج

 یل ادیما رم 1 ها وب د : تراک وب

 اهن ] همه رک ا و ما هتف رک نز هد زاود نم هک

 هچ دیاب نم دندوایب نوریب كاخ زارس

 ۲۱ مزی رب مرسب یکاخ
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 هد
 ( یدعب ۳ ۱ ملیف كب نارباردرگا
 یا هرسظنم نینچ دیسهد شباما

 ! دمآ دهاوخ دوجوب
 ۲۱و رامش 7
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 راکیلط
 . یهدیمآ و هدب | رم

 وتب هک تسلاسهح مه : یوجا وح

 بت ی دیما و مدد تلپم ز و ر هس می وگیم
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 امنیسو رتآ*فو رغم :هشیب رثه یرگفن
 راکشب شناتسودزا یکی قافتاب یزور
 هرخالاب نتشک تعاسدنچ زادعب .دن دوب هتفر
 امزا كي مادک یتفک رکا : تفک یرکفت

 دهاوخ داکش ار یرتفاجو رتک رزب كوخ
 ۲ ونک

 وت هتبلا -

 ؟تلههچب - دیسرپ بچعتاب یرکفت
 یارب - داد باوج یمار اب شتسود

 ..ا یتسه رثهدنگ و رتقاچ نمزاوت هکتیا
 یداد مملف ی وا ذوتسا رد
 نم رظنب : تسیدانس هب ناد رگ راک

 لوا هشیپ رنههک تسارتپب ملیف رخاوارد
 ری تقه زا مس یاجب یشک دوخ یارس

 ۰ دب ًامل هدافتسا

 ۲ ارچ - تس رانس

 ربت تفه یادص الا : نادرگ راک

 اد رک دهاوخ رادیب باوخزااد نایجاشامت
 ! روهشم هدنس ول
 زورره ارم یاه هتشون قیفد

 نبا ذا ی رهش « دننا وغم رفا نارازه

 ؛تسا نکسمرتالاب
 ۲ یسیونیم هچرگه -

 یاهملیف یاه همج رت واهیهک 7 -..

 ها ا راه ًامُئیس

 ! مح دیب داکبلط مه زاب
 تسا هبنرم نیمجنپ نیا , راکیلط

 و هلاهب دوسخ لوس نتفرگ یارب هک : لا دهن زا
 ۱ ۰ ماهدمآ

 نم یاهدرکن یسهم راک . یوجاوخ
 هد ره هد زاود لوب نیمه نف رک (۶ا رب ان ۱

 ا مدمآ وت هن اخب

 هراس -

 ! ندوک تسود
 فورعم هشپ رثه یمیطم كلم رسا

 مدنچ زورما : دیسرپ یشفیفر زا یزود
 ۱ ادیما : داد تاوج ,شفیف ۵ ۲ تساءام
 رد هک یاهالطا همان ژو ر هب تشفآ ران
 : نک هاگن دشابی« تبیچ

 حد ا ۹ ۵

 : تفگ یدرنوخ لامک اب شتسود
 لام نوچ ۰ دیمهفدوشیمن مه نآ یود زا
 ! .تسا ژورید

 ! یدو ویلاه یالط
 اضاه هکحم زا ابنیس هثیپ رنه ثلب

 نیا ما شلیلد ! كه دی یالطا ر شد دز

 بارخ شنیع ةشيش جاودزا زود هک دوب
 قیدصت اروا یاعداریت بیبط .تساهدوب
 ار الط مکح هیکحم بیت رتنیدب و دوبن
 ۰ 5 زد ایم

 | شوهشوح
 ناربایامنص دف ره هشیا رس نامدآ

 فب رعث نینچ دوخ یلیصحت ماباتارطاخ زا
 رد :دیس رب نم زا داک زوم یزور هک دنکیم
 ۱ داتفا یقافتا هچ ۱۷٩ لاس

 . دم ایلدپ نوئلیان - مداد باوج
 یتافتا هچ ۱۷۷ لاسرد : دیسرپ

 ؛ داتفا

 هلاسجنپ نوشلپ ان : مدادباوجمه زاب
 . ۰۱ ری

 "1 عوطم یادغ
 كب یناربا هشب رته دادرپم یزور

 دم دوب هتفر داهفرص یارب نادوتسر

 «نوسداک :تفک دابرف اب |ذغ معطندیشچ زا
 یلادغهچ نیا« تساجک ناروتسر "ریدم

 ۱ یاهدرو آ نم یارب هک تسا

 ناروتسر ریدمهنافساتم : نوسراک
 ۱ دن زادن فا رش#

 ۱ هتف در وک مادک : داد رهم

 نادوتسرب داهنفرصیا رب :نوسراک
 ۱ دناهتفد یرگید

 ۱ | سس ات

 ۲ , ثیامثزا دعب امنیس هدرپ ی

۳ 
۹ 



 ناگ دننا وج خسان - سست تب

 (نا رهآ) یمیمص .سهن یاف

 ودن د رک تا اب ز ۱ جت ۷ وع هم ار

 + س و

 سس
 بد یک ۳۹

 سس

 ۱ نا ف

 هک سا رییس

  میهذ ساب ااصف هاتدب راد ل

 (نآ رهت) ینا وب د یدهمیاق
 نآ هراب رد امشود -قع اب

۱ 

 ۳ ۳ اقا

 چت امد
 ات نآ شامل هنافهأتم و مدقفاوم (۱ملشا

 الو هک نوا دب یواش راتخا
 نوج)لاححرش - ۲ ميئامندافتنا میتست | رتت
 .تشون میهآوخ امش یارب ین ار( نبتن وف

 (نآ رهت ) یولع دابهلا یاقآ
 تسا یتدم ( سکنیاب لیما ) -

 ناتسروک ردالعف و هدادامش | زد و مس

 1 اس 2 ۱

 ۱ ۵ ما هو ی
 هحن ان ۳ . دیل ام رف همج | رم هلجم باس یاه

 و ا تسیئاور تسفهدرسم تثب دنادم

 تسا اپهتدم زین امش رظن دروم هشيب رته
 ! هتسوب یدزیا تمحرب هک

 (نا رهت )نایماها رب [ ترب و دیاق
 ملیف زد -

 رسا ) تفایض
 و ( زمایلی و
 -ودراکیز ۱

 ( نایلاتنوم
 . دنتشاد تک رش

 رنه ( درون نلک )و ( تدویهاتی د) - ۲
 باوجب - ۳ ۰ دندوسب ملیف نآ ناگشیپ

 ! دیلامرف هعجا رم (یولع دایهلا) یاتآ

 (نا رهت) نابد واد كل ایاقآ
 اررتس آدرف لباقملر (نتاهینب) 2

 زی (فول راک سیدوب) - ۲ تشاد هدپمب

 هلپس وب - ۳ تشاد-ن تک رش ملیفنآ رد
 ..! دناس رمیهاوخ ایشع الطاب همات

 (نارهت )زا رطلضفلا وبا یا آ
 دد دیدوب هتشاد لاس را هک !ریسکه

 لحم .دادمیهاوخ دارقهدافتسا دروم هه[

 اضرهاش نابایخ رد زین ملیف اایدویدوتسا
 لاوئسدروم ردو دشاب یم نی زنب پمپ بنچ
 تیب رت)یگنرگچ زا یهالطا زی ایشمرد
 ایشو میرادن اهویدوتس] رد (۱ صاغشا

 . دیل اما همجارم اصخشدبل | وتیم

 ما ره - م ٩
 هلیسودیدب اش فطل رارب! زا

 میداودسیما میلامنیم یدارکساس

 ددمیناوتب زیره ناکدنناوخ اش كکي
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 عرف مناخ . میوشقفوم مب وریم هک یهار

 میدوسب 8 رک باج المق س نجس زرل یهاس

 ناشبا
 سرد[ و دنشاب یمناتسهل ردنونک |
 ۲ تساس# امس رتسد زا زرس

 ید رد وگ كنش وهیاق آ
 میدومن تا اب رد ار اش | تك وک 4 از

 ردمادک رهدب |هد رب مان هک یا(!سیتدآ )ودو

 همان میدنمشهاوخ انیضو دنتسهروهشم ابلد

 ست

 لاسرااهیارب و هنشون تصرف رس اددوخ
 تراز وا سانشطخ زا می وشن روم ان دی راد

 هادمتساامش همان همجرت یارب یرتسک داد

 ۱ میل امت

 (هیئاضر) یسوایک جروت یاقآ
 یرسک یاههدامشیارب هج و نداتس رف زا

 دون هدصرلوس» رک | و مب دادن یربخ هلحم

 تروص ره رد دشیم لاس را هلحم هلباف الب

 .دیک امن قیقحت و همجا رمامهدنب امن ابش

 (زا ربش) ید وهظ مساق یاق ۲

 یات هلجم ریدم« اد امش تاکیربت
 مالسنینچمهو میدومن غالبا (!ناین اتسلک )
 ميهاوخ ملیفسداپ ویدوتساب زین ارامش
 یتساوخ ددیاههدامشیارب - ۲۳. دناسر

 -۳ دیلامن همج| ره یدالبیاقآ هپ زیندوخ
 روتکب و)سکهیکید زن هینآ رد امش رطاخب
 دون میهاوخپاچ هلجم رد | د(!دوجام

 (نا رهت) امن ورفراعیاقآ
 اد (ندوبیهیددوا) لاح حرش - ۱

 مناخ - ۲۳ تشون میهاوخ هلجمرد یدو زب
 2۳ هدر هتوا تضا یندم زین ایلماک

 4 ؟ دهد شیامن ارنآ[ جان امذیس دیاش
 - و دن راد فیرشت ۱ هزیشود زونهناشیا|
 ( زا ونسدوا)زین (تبک ام)ملیف هدننک هیهن
 دین اوتیم رکا امش - + دوب فورممهفپ ان
 رکن دسیداد ارنآ تردق هک یتدوصردد
 . دی! امن یلمها رد وخ

 (نارهت) دادگنودب رفیاق آ
 - ردهشپ رثه سکه پاچزا هن افساتم

 هک یناگشیپ رنهذاو میدوذعم امشینساوخ
 .ناسچد وا رب یزاب تردت و رثه ظاحل زا
 پایسچ دلج تشب رد یسکعهینآ رد دن راد

 . درک میهاوخ
 اشیمو نایسناوآ ناطدا و نایاق [

 نایلاک اسانه
 ۷ هزاجا "هک یمفومره هد ۷

 ی 1

 ۳ ۱ اجاره ومدش ۱ یاقآ

 1 سا زین هلجمنیا . دیهاوخ
 1 روذعم رتأت
 ۷۷ .تالاربس حرط رد
0 ۳۹ « 1 

 سس

 1 ان اسر س دنهد ار

 2 تشاذک دهاوخ مومعیاشامت

 1 :امه امنیسلبف اهلاس اد ( یمومع
 و بوبجم ناکشیپ رثهلاححرش - ۳
 7 . دو میهاخ )» هآ 23 ریل

 ی زا

 7 5 ۶ لایق ره رد هک کنادب رب

 انا یم تک رشهةاسم رد رفن تس ود

 رب ) هاجم --

 سس | وغ ددالا و درادندوج و (!یزاب
 ۲ )لاحح رش - ۳ ميدوم یملوبق ار

 ار ۱ (لییک كدالک )و (رپوک
 . . درک ميهاوخ پاچ ابش رطاخب

  (زا وها )یو اف رعم مظاک یاق آ

 ۱۳ ددچرا اداسهالس - ۰
 (اولیسوکاارف)سکصه - ۲ ۱ میتف ریذپ
 ادآ 1 ۲ ناد سس ۳ دوم میها وخ پاچ زین

 ۱ » هک هدرک تک رش یددعتم یاپملیف رد
 ۱ ۳ نامیارب اجنیا رد اهن[ مان رکذ

 3 ۴ وا ]لاح حرش]رد]و تسین
 ۹ ۱ درک میهاوخ " حرد

 نیا رتفد رد هنافساتم

 ی

 ۰ ۳۲ ۱ حس ۳
 ۰, , ..ص"

 ۱ مینک یم

 ناداب ۳ ۱۳ بام ام یاف7

 رب ۳ وب رامتسم هشب رثهنآ مان - ۱
 ی ۶ مان ءاعفا زا دیاش روب زههشیب

 8 < یا لا - ۲ ۲ تشاد
 اذلپ - ۳ دوشیم بوسحمو| ملیف
 ادتساهتدم ریل ! ایشهفالع دروم

 32 7 روصردو دن وشیم یرادهگن
 هیلپ كي ندی رخ اب دین | وت یم دیشاب
 ۷ اب او ! دیلامن ۱ تداپژ اراه

 ۳ ٩۱ راک زخ یاق [
 هاب ۳ تراس زا

 ودنهمل ملی (الاکن ام)ملن ار می رکشتم
 ۱ ذپ و تسا هدشا ورا ونآ رب اب یرگید

 ۹ 7 دیدم ا!یدنه یاهمابف
 ۱ میل وک

 اه 11 طحق هشپپ رنهرگم
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 تل اج کی ره[ !وشک ه.ش

 | قآ تره
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 دش اب هتشاد ی را دشاب
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 ۰ تا تو دلها وخ اپل ۱ د وح (دشار 7-۳

 بو ۱ ۱

 نیاز اره رتشیا اپملیف لیمق نا رد

 رظن دد یا اه ها ۱

 قیمعع یاههبذج دقاف اقل طمو

 تالجمیاهلمعل ادوتسد هبالخءو تا
 یک داوناخ یاهعارن موجدومف رد هرابرر

 باد[ ای نانامهم یئاربدب رب |

 ۰ تسا هییش رتشیب هر ا ۱
 رس ین ۱

 هاک اهیلیف عون نیاذا رگا نیاربان ۱

 مدع اب امیط دوشیم ام دوش دداو هاک ۱

 نآ هن یذعب . دد رگیم هجاوم مدرم لابقتس

 هک یرازاب یاه قود اب یداه مدرم هتسد

 یشک رب تفهو یزاب رسم «نزب نزن بلاط

 نآ هو دنوریم اهملیف نیا ندیدب دنده ۱

 «لاوتکاتنا» هقبطو قیمهنایچاش ام: هتسد
 . دنتسین مه مک روصت فال راقافتا هک

 یملیف نینچ كي « سورع ردپ> ملیف

 داناریا یامنیسالوها دسر رظنب و تسا

 زا و هدرک هدافتسا یتراجت صاج هلی كب

 و ۳ ده

۳ 
 تك

 آ م

 یجسانمتصرف داجیا یارب ملیف نیاشیامن
 یگندو یعب رات ملیف یو ر ملیت یا رب مه
 تیصقوهو داژاب راظتارد مهو (وبن ۱
 تساءد ومن هدافتسا نآ یا رب یلاهذیس بوخ

 ( یسیرت رسنیسا) یدومار ملیف ناتساد
 ۱ 2 ف رم تسا هداوناخ سیل ز 1

 دهاو-ضیم ( دولبت تبازیلا ) « یک د
 ( دوابت ناد) «یلک داب یاة | جاود زاب
 هب هجوتاب اصوصفم یرتخد رهلئثمو دب ] رد
 ات دی اب هک د زاد را رصا ( شردب تو رن

 دریک تروصدای ]لالج و هوکشاب وایسر رع
 وا ةديقعاب مه شردام ( تاب نوج) ءیلا»
 رظن نیا فل اه ش ردب ی و دراد تفف او«

 نیااب ادشدوخ دناوتیمن الوصا و تسا
 هرخالاب ....و دهد قم طن تافن رشت هن وا

 یارب ۰... دوشیم ماجنا رتخد ماک هب عاضدا
 شکن و یهطس ع وضوماب ملیفنءا جن
 ةناغراک یارب و دنک ادیپ یتداجت +
 هشب رنه هسزا درواد راپپ ررض هدننک هبم

 اصوصخمو دن |هد رک هدافتسانآ دد و
 دروم رتشیب روابت تب | زیل | ریظن یا ۷۳ ی 2

 اب نیا رب و و الع تسا هتف رک را رث

 ۲۱و رامش -

 ناتسادرد رادهدنخ یاههکت ندومن ۷

 7 :سا یایسخ تاک رح و مایف
 یی رس 5 ملبف ه رو

 ملیف ناتساد یصاخ هشج زا رظا فرص

 تصایماکی رعآ صلاخ یگ دن زهب طوب رمهک
 نآ و دوشیم هدید نآ رد بیجف هتکن كي
 . تسا ملیف هجبتن مدع تقیقحرد ای هجیتن

 هک یاهجیتن هب دناوتیمت یچاشامت هرخالاب
 دباب و هدش هتخاس نآ یارب ملیف رها
 نآ یارب هدنسیون و , دسرب « دشاب هتشاد
 زا ه ادند دشاب هتسکشن اد یاهدعلد هک

 یراد دوخ حطافو حیرص هجیتن نتف رک
 ردپ رظن دی اب ای ] دوشیمن مولعم ؟ تسا هدرک
 تسا هداس و یلویعم سورع بلاط هک ار
 نیاشیب و مک ملیفدد هکیلاحدد ) تفریذپ
 ای (هدش هتشاذگ وا تسخ یاپ هب ع وضوم
 وامناخ رتخد «ناک دوک یاهسوه و یوهمیلست
 مشجب هتکن ودملیف ین ادرگ راک رد ها تش

 : تسا هجو ناباش هک دروخیم
 تاک رح : تسا مار رایسب ملیفمتير

  یلیخ برود تاکرسح رتشیب و اهروتک ۲
 دایز لصاوف و ایاوژ و تسا دنک و ما رآ

 رد هنیمز كي زومهکنی| رتمهم ؛دنک یمن ربیفت
 . درادن دوج و ملیف مظعا تمسق

 هبنجدب دشت و دابدژایا رب انیقب ودنیا

 یا و هدش هتفرک رظن رد مایف « هتلائرد
 زا نیقب دوطب و .دش ولف نآ رد دایز

 روشو رشررپ و ما دآ رمغتلاحاب مهیاکی رم
 یاهدن ریک وبل اج ریغ و هدننک هتسخ ملبف ؛یلعف
 یزاب اصوصخم «ناگشیب رنهیژاب .دشابیم
 ودرسنوخ درم كي شقن رد یسب و رسنصا

 مهشا هچب ونژ کف هب هتبل هک برشمشوخ
 بلاج وبوخ« تسا یساوسو یمدآ و تسه
 : ۰ ۱ یکچوک و تداف- تا احد اسب | رو ی رت وم یاشابتزا هک تفگ دپ اب یلک رو طب, تساهچوت

 . درک رطنف رصنآ وت یم« سو ره ردپ » ملیف
 تذاسح

 ان نارهت دد هک یلابلاتبا یاهملیف زا

 هدشهداد شب امن لاحب

 لاحنیعرد و تسب رتشزرا اب و رتقیبع

 -چیهب و دداد ار یلایلاثیا صاخ تااصا

 . دا رسق یجداخ یاهملیف دثأت تحت 4-ج و

 رظنل رم ملیفنیا ناتساد . تسا هتف رگن

 وصاخ رنک | راک ود , ددعتمیاه رتک | راعزا

 , دنکیممسچمرت هتسج رب اریلایلاتبا لبسا

 ی تا ازوسقشمب رتک | راک ود رهنیا
 یک رتهب داضتمز رطودو ع ون وداب ود ره تس رد یل و

 . دن دادیمژا ربا | دشعنی |

 هه 3 فرخ یااوج هک (وپ رم ؟ز
۳ 

 ۳ یی ی

۰ ۱ 3 ۰ ِِ- ۳ ۳ ۳ ۳ 

 لاقت | هلمجزا ینف یاهیراکهزب رو نب رود ناتسادیا داد تداسح ملیف

 رورفیاههنجشدیدشقشهرد تسا كلام
 اهجا یب تنوشخو تداسحویدنسپ دوخد
 والی اقهطق (اناذور)و دراد دو وچ و العاک
 یتحوموصع» و مولظم قشاع كي زا ی رهظع

 . دشاب یهنود زد یعسا وهد رب

 نازوسدایسب اهقشععون نيا اتدهاق
 رجتعیا همجافب نآ ماجت ارسمهبلق| و تسا
 دروخ رب و شی ان «ناتسادیلصا مت ۰ دوشیم
 مت و تسنآ داضت«یاه هبنجاب قشعود نپا
 و باد وی-تاقبط طباور نآ یعرفیاه

 .دشابم فایشا شزرا یبوددیسوب موسد
 هدنادورپ یملاج رایسب مرقد یودحمنیا

 هدعآدوجوب یلابیزوباذج ناتساد وهدش

 یمششکكب وءدش هتفرگ یظن زد هج و نی رت
 احوردرس امج هکن ]زا لف ار راعهانک

 تازاحمو شادوا شن ادج و اب و دشک یم
 ۳ دنتک یم روصتبلغا مدرم - دنک یه

 نیاذا ویشکد وخایمادعا ؛ تازاجمیالعا
 یحورظاحا زا ع وضومهب و تسأه راک لیبق
 . دننک یمن هج وت ف طع

 یتعاایلاتبا نادرگ داک ( یمرج و رتیپ )
 بلاق ردهنادنم رتهرایسب ادیلاتساد نینچ
 ابارمهمع وضومهسو تسا هدروآ رد ملیف
 : هدادرارق رظندروم راس تراپم

 زا رظننرص .اصروتک ] پی - ۱

 و لوا دوتک ۲دنچ ملیف هزج ناکشیپ رثه
 نژو هبعو وین وتن] یاهشق ردهک نآ مپ
 و دتشاب یم كيبيئالعا دنتسه انازودووا
 اه روتک ]نیا زا رتپب یسیپوهنابق چیه
 . دروخیمتنآ یاهرتک | راک و ملیفب

 و یریهر : اهروتک ] یزاب - ۲
 (ازی رک ون دا) و تسایوتاهروتک ] ی زاب میظدت

 انازودرشق رد( یلب زی دام) و وین وتن ] شقن رد
 بوخ یلیخ و دن داد یاهداملاقون یزاب

 .دن | هتف و ملیف داضتم تیصخش ود نیاسلاقرد

 0 .یایاوز : نبدود تک رحو ایاوز - ۳
 . . .یاهتیصتشنیازا كي رهشیامن رد نیب رود

 ۱ وصنب و تسا هتف رک رارق هدافتسا دزوم

 و تبالصو (انازور) یارب تیمرلظمو

 . ددادتلاغد ( وین وتن]) یارب تنوشح

 تاک رح یلک دوطب و لصا ون نینچیه

 ووطبملیف نیا رد « اه هنلحصیراکت ا یاه
 ی وخب نف لها هک ,دشمیظنن یا هنادنم رثه

 . بوخ ناچاشابت هنبلا و دن وشیمنآ هجوتم
 9 دوکیمدا رقنآ هتسن ادان رب ات تحت ملیف

 ۰ حس ابا ول ع ور وار
 .  ایژ رظنپ اسیلک رد ندشلخاد دیو رود

 اچ مت ّس ۱ _ ] دوجوب
 بز

 ۴# * جو ۳ )۳۹

 یا



 ةراتس نونک | یلو دون بزن ترا هتسا نیلا 0

 .- ش نیا دوظاب
 ب (۱۴ هحنصز هعب )
 ارب ویکچوک تاشیامز۲ زا سپو هدبدهنسب
 رارق یلاکیرمآ ناگشیپرنه هزبج اسد
 لاسروبن وب ینایمک بیصن هراتسنب .۱و دن داد
 نیا تالوصحمز| ملیندنچ رد نوک ات ودش
 نام ردآز دوخیاج وهدرک تک رش ینایک
 ناو یمام » , تسا ۱ هدرک زاب شن 1۱۱1 ر|هتسود

 امنهس هشبب رتهكي هک تسا دقتعم« ندود
 ردرتهایز اردوخ ندب یاییزیاضها دیاب
 رتشبب اهل [ اندهدرا رقمدرم یاشامت شض رعم
 لابقتسا نآ زا وهدشیغآ ز شیاهیلیف نشین
 یفاک  ضحم یدنمرنه اهتو دنرو[ لسب
 یه تیصضاز) م وصعم لفط هکنیا لی ۲ تل

 دو اش هءدقف ات 3
 ۲ دشاب

 هشیب ونهنیا - تارآ وتسانیلا ده
 هکیاهیابیز )ایتدم ات ری دوهظ ون
 نی رتکچ وک دوب هتشاد ین ازدا وابدن وادخ
 و تشادن یعالطا

 . غ ولب نسودش رب اب مک مک نوچ یل د تفوگ
 ا و ناتسود زاهتشیرل و هتسج تشابذک
 1[ «تلا» دنتفگم هک دینشیم دوخ نایانشآ
 یتساد * تصا یل ورب لدوت وای زرتحد هچ

 ۱ یراب . دداد یبساتتم و نوزومادناهچ
 هک دنتفک و دنتفک یردقب ۱ لوضف مدرم

۳ 

[۳۹۰۰۰۰۷۹۰۰ ٩۰ 

 ۱ یو هرانک مد رمزا سیلقا

 تسا یلاپ
 رانک |ر مرشو ایح مک مک بوجحم «نیلا»
 دوش امنیس ةراتستف رک میمصتو ! تشاذگ

 راک دای زمهدیاشانایره همین تروصب مهنآ
 هک یملیفدنچا ری زدشآب هدادن ماجت | یطلغ

 زاسل وب ردقن ۲ تسا هدش هیهن وا تک رشب
 صل اخ عفت اهویدوتسا نایحاصیاربو هدو»

 دادرارق دناهدش رضاح اهل[ هک هتشاد

 .«تدآ وتساتلا» .دن زاسدقعنم وا اب یتعفتم رب
 ناک راتسزا كيحه اب كنج رس نمدب وگیم

 تب اقر ماقعرد زک ره ومرادن امنیس یابیز
 نمنادنمق اله دادعتاریز می ًایمل رب تاب

 و درک دنهاوخنییعت ارم تیبوبحم نازپب
 ؛ مزادن هژ رابم ۹ یجایتحارگبد

 یب تیبوبحم و بیچهترهش یراب
 تسدب روهظ ون ناک داتس نیا هک یاهقباس
 ناسانشراک و ملطم لف احمد-ن |هدررآ
 نیادنب وگب ًاقفتم هک هتشادن ۲ رباد یامنیس
 بویحمناک راتس رازابقن ور ناگشیب رنه
 اد اهن[ وهدرب نیبزا ار هتشذگ یاهلاس
 7 یعطت تک

 (۲ ۲ هصحفصزا هیقب)

 لباقم ید
 [دیمب اههجن اط . دن گیم رارق رگیاهفکنپ |

4 

 رب
 انس هد ۱ راوی سس

 ۱... ق

 1 صقد ناطل.م 9
 ۱ ق )۱ م هعیاصزآ هیق )

 زور هک تشذگن یدنچ + .دریگب
 3 ۱ "پاج ۳ شکع فو ره تالحم

 شف : ودجمت سای زاب ز رطب عج | ز

 "ِ ندوتسا ف رط زا نینچ تم

 شیارب یلاهدابنشیب ۸راه ریل

 ات دیسرواب امنیس یاپملیف

 9 و رتم» ی :ا بیک ۲
 ۳ و دون توعد دو ویل اپب ار

 ایه رد ریث و درا دقعنم زا اب ۹
 ِ ۳ نم یارب 2 ملیف ل وا ش

 نیج) نور لوح قوت
 یزاب ۰ یاهملمف رمعش

 ک رش ملیف ۲ ۵ رد نوک ات و دا

 7 تاملک و اهن ] نب رتف و رعم زا هک

 هلیفکیز نایورهم)و (نزهاد) و
 رفت )و (یزابپوت نام رهق) و (هایس
 ین اتس ات تاشیامت )و (یتشک رگنا)و

 سی زاپرد یلاکیرمآ كي ) و (نایوربم)
 ۷ ِِ یاهملیف زا .دریمان ناوتیم ار

 ۳ ودلک و رتم) ین ابمک رد یکمه

 ۳1 رد ۱: زا دینترابع دن |هدید رک
 یقه ریل ۱غدادآ)۰ ( صق رب توعد) "

 ۳ درد اگبرب )و (حوم ٌهلق)و
 نب رخ[ و , (كيک) و (یروسیم

 یاوه) : لاکیزومو یگنر مامت ملیف
 :ِ . دشاب یم (تسا

 9 رب ینامشچ (نلک نیج)
 5 1 سس رد درادكنر ءایس یئاهوم
 "اودومن حاود زا یمان ( ربالب یستب)

 + و درادوازا (یرک ) مانب یدن زرف
 ووب ) دد مقاو ناشلزنم رد یمرخ و
 اه (نیج) ؛ دنیابن یم یناک دن ز (زلیه
 تایهاب ز هل و تسا یقیسومو صقر

 9 یفاب ری | نشد میکح و رعاش ؛مایغ

 7 دا هناگب ودراد رب

 ۳قاس هام ا روشکب دناوتب ۱
 ۳۱ یمان رعاش ۳

 3 دو یار وا «ِ

 ی ظ

9 

 ق زا

 سس تست تم چو

 ۲, 4>خصس, 1

۱ "7 

 رغ و دنی[ مد
 ودچیب یم اهراوید نایم

 : 9 یار یشوماخ

 0 ۳ هی فا



۱ ۳۷۵۷۵۷۵۵6۱ 

 نردلنسییمآ رد ر وشک مادک یاهنیس (تسهد م

 ؟ لیلد هچب و
 توش | هرامضهدزاود 6 قر آسم نوت ۱ ات # 8 بش -دنشا و> بأج ت» وب فر

 س )یاهف ۲۳۲ تست |

 ۵ ومع یالطا
 ای ی هد

 زایداب ز )۳ ۱
 نان ی تک رش

 کار
۱۳۰ 

 ۲ ۲. ۷ ع | 1 1

 ۳ _ب ترم ۱ رز لا هل تای اور |

 ردارد وخ یاهباوج هک د

 شام
 ِت 

 ت ؟ اب فوج رد هدشن الا,
 بیا

 زا دی زا
  و ۱

 ۷و جو سا 3 * رب " دعا 1

 کت

 سش | یاب هداد لس دف ا

 م راهح با نجح

3" 

 هال اتو )»
 :ِ ت

 درادنیک زات الاتیا رد اهنیس تنم

 یلاهملیفاه ,/ایلاتیا شیب نرق مین زا اب رهن

 یه رشس نانج یلد فن دادیم نان أمند ۱3

 هدشتعاب یلماعهچ دادصیخخت دی اب

 ۰. دوشمقآ و مد رم ۳ هح وب

 تاطسدی# 4)

 ک ۰# لحن رد | ردل ال زا دن (تاتس ۱۳۹۱۵ و ین حاد مار

 قیاقح و هداد ناشن امنیس هنحصیو

 هدرب نون نآدد اد یک دنازژنیرمش و رخلر

 یز و ر هاش تانحزاب یک ایل اتی|یاهناد 1

 هد رب ی و دا د یقیقح یک دن و ته کا سا وخ

 ۹3 تست نآ یا رب كن امتته کنم | میس

 مها رفدوخ یا رب یداژاب هدوم ربا رد وخسج

 هنحصند اد ناشن |: دنده | وخ یم هک, دن زاس

 رده هجوتم اد مدرم «یرنهو یفیفحیاه
.۱ 

 او عع

 مس
 1 دن راس

 سن

 د وحیب یاهملیف ندادناشن زا هد ومن

 ایل اتیا ردیفا رک وتامدیس تءنص زو رما
 لوب راژاب هک هد وما تفرش یاو راد

 سا ۱۳ ۱ ای صف س
 سس
 مد رم رظن و هد رک هتخن | ر دو و

 . تا هتشادف و طعمد وخ فرطب ار ناپج
 تسشا تسا] هد رک یا وا رف ترک ایل اتیا یامٌدیس تعهحص تف رس را هک ی رگیدل ۳ سا

 هسج وص نانادرسک راک لوا 4 ز 1 4

 نداد ناشناب هک دنهدیمناش تراممنانج
 ۳ "۹ِآِ ۱ تر اصل ( خلت جن رب و هعرزمك رک )نا ربا رد , مت ِ هو ملنف وذ

 هحوتم ار نا ربا یانیص ناتسود ر
 - ا ۰ 7 ۳ | مدح رسم م ۲ 0 "0 یل ایلاتیاناک دننک هیهت هک مب را ود,ما سا نیست لباق اتفرقح رما نب بیا و رزتخآسزوح

 رتولج مینیب یم هک نانب هرز ر
 دوخ یاهملیف هجوم | رمد رم رشسیب 2 ام

 یدابوع یداه
 پ۷۱ مرامش

 7 تحت تست سس سپس سس تستر

 ف
"_" 

 ت

۱ 

 و

0 

0 

3۳668 
 سم رد نا د ننک تک رش

 دامن هج ود
 هلحم تاقام هحفص لوشم

 ام رتحمناک دننک تک رشذا «امنسهراتس»
 را ردیرتشیس لیهس یارب دداداضاقت
 تاعا رم الماک ادریز تاکت هطوب رم
 ۶ تننامن

 هرگادد هلمج تکاب یوز - ۰
 . دننکنشوما رفاد «تاقباسم

 و ربمتلایرود هاسمرهیا رب ۲
 یور «ت - تکای لخادرد هدشن لطاب
 هلجم سرد ابنآ خساپاب «ارىه - نآ
 . فن رو لاسرا

 هزایشهس هقیاسمع ره خساب - ۳
 . دشدهآ وخ مالع| دعب

 هزیاج ششیا داد هقبامره -
 . دشاببم < اشیس مراتس و ههامکی

 « تاقباسدرومردقوفنیناوت انض
 تسایلاتشتسا تلاح ,یاداد هلجمیمل اد

 تن 1

 . تساو دشدف هشاس نامش رب زرد هک

 حوز میاابآ هقاسم ناگ دن رب

 ۱ دیسانشیم ار روهشم یدمک
 ( ۲۸ هدامش |

 (مت)یمالسا رقایدیحم یاقآ - ۱
 ( زی ربت )نایس و ریدرامكي دایاق - ۲
 (دهشم ] یدمحم نیسح یاقآ - ۳

 (نآ رهن) یژارهچ دیمح یاق -
 (نآ رهن ) یگناگی رهج ونمیاقآ بو
 (نآ رهت) ولاوقهدب رف هزبشود - <

  یرج . نیل رامنید : حیحص خساپ

 دین ام راببا رد وخ یئامنیستام ولعم
 ( کنالبازک) ملیف ناد رک راک - و

 ۲ تشادهأت هح

 ناگشیپ رنه مادک ملیفنآ ددو - ۲
 ؟ دنتشاد تک رش

 هچ «رادنفجو مایف نیل وا - ۳
 ۱ تذادمان

 ؟هدشدل وتع یلاس هج رد نر وتات رام -«

 یژأب یارب ( نبتن وننوج ) - و

 ۱ تسا هتف رک زاکس وا« زل اجملیف مادک رد

 تست ۳۳۳ 5 ۱

 امنیس مراتس

 ؟تمسکص اس رو ۳ اتسترض ۱

 هک او شرهوش دصاتشن روا رگ |

 ملاف توصعو فورعع نادنم ره زا یکی

 هکشهراتس . دیس اتشیع (تح دشابیع امن

 زا دیامرفیم هظحالم الاب ردار شکع

 دوویلام یمیدتوراک هنپک ناکشیپ رثه

 رد لتادح مهزاب نیا دوجواب دشابیم
 نیرخآ و دیامنیمتک رشملیق ۲ هد لاس
 هک درادمان < نانز یابتد > ریث شملیف
 شرهوشأب .تسا هدرک هیهت سک وف ینایمک

 رهاظ هری و ( وک رال یک )یاپملیف ردزبت
 داس ار وامان هک روصزد . .تنعنآ منش

 هتشون ذغاک فرطكب یورارت[ دیدروآ
 رتفدب هدشنلطاب ربمت لاید ۲ اب ها رمه
 رقن شش لءاقعردات دی راد لاسرا هلجم
 . می امت میدقت هلجم هه اکبه زکأاجشش

 لقه رامشیئامنس تام ولعم خساپ

 لیمود- ب - لیس - ۲نادرم - ۱
 نی.لقه ناو درزاویه نارزوس - ۳

 تداوم زاو ی ۱ 6

 هد رم

 هلعش ی رنه نوناک رذ
 زاس  نوئدروک ] . وئایب - زاوآ

  نوفک اس یت ه رق - نلیو - ینهد

 ووتنس - دوع - زات - تولف - تیمورت

 وبدآ زناداتسانی رتهب رطن رب «برض_زاج
 ار اهزاس هلک و دوشم هدادمیلعت نا رهت

 - رشته نی رب یا رب ناکیاددوطب نوناک

 تسا هدومن هدام1مرتحم نازومآ

 زا هژزود هیه دتاوتیم نادنقالع

 مات تی یارب رهظ ژادعب ٩یلا » تعاس
 دام رف همجا رم نوتاک رتفدب
 اتهمءا و رآپجیالاب-ون را زلال ناب ابخ-یناشن

ِ) 1 

 0 ۳ ری ۰ 1 ۱ 
 ْأ تک تاتو توت



 اب نر

۷11 

10 0۱1۱۱۱۸۵۲۸۱۵ 
۱ 10۱ ۱0۱0۱۰۱۸۸۸ ۵۵ ۸ 
۱ ۱۱۵۰ 0 0 

 ۱ زااعو قصل ۳۵064 اه ۱طع 50۳66۵ 01۱۳۵۲۲ ۵۳

 ۵ ۱۶ ۲۱۸۲ ۲) ۸و ۷۱۵۱۱۰ 0م در ۱۳۸۷۱۵ اد

 گروپ ویندرا و ] كرتب رک ةزیاجهدنرب یعاهنجا جیم ؟


